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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000767-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES (ADVOGADO(A))

ROSELI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

VALDECI CASARIN (RÉU)

Outros Interessados:

NEUZA SOARES PEGO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

ANDRE LUIZ PACHI (TESTEMUNHA)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das Partes, nos 

termos do processo acima indicado, acerca da redesignação da Perícia 

Médica para 23/11/2018, às 17h, a realizar-se no Fórum de Alta Floresta, 

conforme informações e advertências sob Id 15614718. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000357-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO (ADVOGADO(A))

ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A (AUTOR(A))

ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. (AUTOR(A))

ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A (AUTOR(A))

BIANCA BONEFF PAZOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUARA (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 15613138, apresentada por Município de Juara; II) intimar a Parte 

Autora para manifestar-se, ao teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118877 Nr: 6624-76.2014.811.0007

 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: Ailton Dias do Nascimento

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 42713 Nr: 2892-68.2006.811.0007

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias dos Santos Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

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

OAB:5091-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, Juliana 

Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111215 Nr: 6837-19.2013.811.0007

 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: Nair Moura Millnitz

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 90780 Nr: 5084-32.2010.811.0007

 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: Olivia da Silva Fernandes

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o depósito dos valores executados no presente feito e sua liberação 

em favor da parte Autora e sua causídica, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.Verifico ainda que a parte autora indicou conta 

para transferência dos valores referentes aos honorários de 

sucumbência e contratuais e, para tanto, juntou contrato de honorários às 

fls. 177. Todavia, conforme decidido por unanimidade pelo Conselho da 

Justiça Federal e expresso no Ofício nº CJF-OFI-2018/01773, que revogou 

os artigos 18 e 19 da Resolução 405/2016-CJF, em consonância com 

entendimento adotado pelo STF, não serão mais realizados os destaques 

de honorários advocatícios contratuais em precatórios e requisições de 

pequeno valor (RPVs), razão porque INDEFIRO o destaque.Sem custas e 

honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de 

execução de sentença contra a Fazenda Pública sem o ajuizamento de 

embargos à execução.Nesta linha segue a jurisprudência:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. 

Incabível a fixação de honorários advocatícios em execuções não 

embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido ao rito do 

precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO SEGUIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101332 Nr: 2939-32.2012.811.0007
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 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): Lucelia Barbosa Ferreira

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal 

contra Lucelia Barbosa Ferreira, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, a parte exequente, se manifestou nos autos, 

pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 924, II, do CPC, ante ao 

pagamento do débito, bem como pelo levantamento dos honorários 

advocatícios (fls. 78/79).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, 

consoante informação da própria exequente de que o executado efetuou 

o pagamento do débito objurgado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

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

EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL em favor da Fazenda Pública Municipal, 

devendo o valor da dívida ser transferido para conta bancária indicada às 

fls. 79.

Quanto aos honorários sucumbenciais da Procuradora Municipal, vejo que 

o termo de posse não foi devidamente juntado. Assim, INTIME-SE a 

Procuradora subscritora da petição de fls. 78/79 para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte o respectivo termo de posse. Com a juntada do 

respectivo termo, independentemente de nova conclusão, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ JUDICIAL em favor da Procuradora, devendo o valor dos 

honorários sucumbenciais ser transferido para conta bancária indicada às 

fls. 78. Decorrido o prazo, sem a juntada do termo, CERTIFIQUE-SE, e após 

cumpra a Secretaria da Vara as demais determinações.

Custas pela parte executada.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

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

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

LEONICE JESUS DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1000748-84.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora acerca da decisão de id. Decisão de ID. 15343149, com Audiência 

de Instrução e Julgamento redesignada para o dia 12/11/2018 às 15:30 

horas, a ser realizada na sala de audiências da 2ª Vara desta Comarca. 

Alta Floresta-MT, 28 de setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001337-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

CIDALIA DA SILVA ROSENDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Processo: 1001337-47.2016.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora acerca da decisão de id. 15340999, com audiência de instrução e 

julgamento redesignada para o dia 12/11/2018 às 15:00 horas, a ser 

realizada na sala de audiências da 2ª Vara desta Comarca. Alta 

Floresta-MT, 28 de setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003029-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BERNARDES MARTINS FILHO (AUTOR(A))

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Processo: 1003029-13.2018.8.11.0007 DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA Nos termos da legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito 

a fim de intimar o o(a) advogado(a) da parte autora acerca da decisão de 

id. 15424410, com audiência de conciliação designada para o dia 

06/11/2018, às 8h30min, a ser realizada CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Alta Floresta/MT Alta Floresta-MT, 28 

de setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 158521 Nr: 5315-15.2017.811.0007

 AÇÃO: Suprimento de Capacidade ou de Consentimento para 

Casar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

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

requerida a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do estudo 

psicossocial de fls. 56/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143950 Nr: 5162-16.2016.811.0007

 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: Marino Benedito Ribeiro

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120742 Nr: 8042-49.2014.811.0007

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APM, VCRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGO, CSGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Luiz Fernando Cassilhas Volpe - 

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

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

os presentes autos a fim de que seja intimado os advogados das partes, a 

manifestarem-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno dos 

presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o que 

entender de direito e após, sem manifestação os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110920 Nr: 6512-44.2013.811.0007

 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: Dulce Maria Savariz de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Taciane 

Fabiani - OAB:17355-B

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

Mato Grosso - OAB:

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 157543 Nr: 4796-40.2017.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JHGdC, SFKG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de 

fls. 74/77.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 2277 Nr: 47-20.1993.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Bonamigo Ltda, Rosilda Ferreira 

de Souza Pegorini, Eurides Bispo de Souza, Edson Ferreira de Souza, 

Aparecido Bispo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte executada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto , no prazo legal.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003610-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM (ADVOGADO(A))

SOLANGE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

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

certidão sob ID 15629548.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001468-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

TEREZINHA FELIPES PUPIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 15 (quinze) dias, querendo, apresente 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003110-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACKSON PAZ (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

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

correspondências devolvidas (juntadas aos ID's 13868584, 13767887 e 

13628178), requerendo o que de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33537 Nr: 2488-85.2004.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maia da Silva, Vilda Nunes Mariano, 

Francisca Nunes Wolf, Marta Nunes da Silva, Adeni Nunes da Silva, 

Sebastiana Nunes Ferreira, Hosana Nunes da Silva, Elenice Nunes da 

Silva Calixto, Maria Genice Silva da Fonseca, Nilda Nunes Borges, Noemia 

Nunes da Silva, Jonas Nunes da Silva, Zaqueu Nunes da Silva, Leonice 

Nunes Borges, Nelson Nunes da Silva, Joaba José Nunes, João Nunes da 

Silva, Isac Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Nunes da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 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 da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando a intimação da Sra. Izabel Ferreira da Silva, no endereço 

de fl. 156, por intermédio da Central de Pagamentos de Diligências – CPD, 

através do portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a 

guia e o comprovante do recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137012 Nr: 1405-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Heidrich

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

Araújo da Silva - OAB:8341-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 da 
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parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão de fl. 54, por 

intermédio da Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o 

comprovante do recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104423 Nr: 6237-32.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W Companhia Global de Varejo

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16.846/A-MT, RODRIGO HENRIQUE COLNAGO - 

OAB:SP 145.521

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

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

parte EXECUTADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, impugnar 

a penhora de ativos financeiros via BACENJUD, em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129936 Nr: 5096-70.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rico Nutrição Animal Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane de Fátima Zunto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765, Karoline Banhos Ontiveros - OAB:MT 11516

 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 da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios (fl. 81).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 150525 Nr: 1181-42.2017.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruimar Siqueira de Amorim -ME, Antonio 

Guedes Peixoto, Cleonete Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallace Eller Miranda - 

OAB:526780/MG

 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 da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104061 Nr: 5818-12.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tony Atacado e Distribuidor de Secos e Molhados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allston Brew Indústria e Comércio de Bebidas 

Ltda, Fundo de Investimento em direitos Creditórios da Industria Exodus I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R DE CARVALHO - 

OAB:MT 4.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GIUDICISSI 

CUNHA - OAB:19757/PR, Cristiano Trizolini - OAB:192.978/SP, 

MARLOS LUIZ BERTONI - OAB:44933/PR

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 1.850,27, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 176 - atualizado até 25/07/2018, para o 

cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 177 

(disponibilizada no DJE nº 10310, de 06/08/2018 e publicado no dia 

07/08/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140129 Nr: 3019-54.2016.811.0007

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->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: Geraldo de Queiroz, Luiz Queiroz -Espolio, Mário 

Marcos de Queiroz, Lucia Iasinski de Queiroz, Edson Reinaldo de Queiroz, 

Miguel de Queiroz, Vera Lucia de Queiroz Evangelista, Fatima Madalena de 

Queiroz Franquis, Maria de Lourdes de Queiroz, Geraldo de Queiroz Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Celio de Queiroz, Jose Antonio de 

Queiroz, Maria Aparecida Iamaguchi

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

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - 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 intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143962 Nr: 5174-30.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Rosa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 144061 Nr: 5225-41.2016.811.0007

 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: DdSNdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Isabella Tarsitano Armoa Belucio Gaetano - 

OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Regina da 

Silva Souza - OAB:22876/O, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 

17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

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

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

parte requerida, para que comprove o recolhimento do Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, junto à Fazenda Pública Municipal, no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme solicitado no ofício n° 427/2018 do 

Cartório de Registro de imóveis (fl. 180v), encaminhando cópia do 

comprovante à referida serventia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98295 Nr: 6860-33.2011.811.0007

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 45000 Nr: 3970-97.2006.811.0007

 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): Sebastião Gonçalves da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137084 Nr: 1444-11.2016.811.0007

 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: Elisangela Marques dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 149743 Nr: 786-50.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DETERMINO o desentranhamento das fls. 447/452, eis que se 

trata de contrarrazões recursais protocoladas em duplicidade que, 

consequentemente, ocasionam acréscimo de volume desnecessário aos 

autos.

Outrossim, recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010249-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL (ADVOGADO(A))

FRANCIELA DE CASSIA DIAS (EXEQUENTE)

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001701-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RONISON DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. DE MENDONCA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003397-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE LIMA DIAS (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003453-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

AGRIPINO ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 14:20 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002738-47.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002738-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. Vistos. Primeiramente, retifique-se a autuação processual, 

invertendo-se os polos, de modo que passe a constar como exequente o 

Banco Bonsucesso Consignado S.A., bem como para retirar a anotação 

de prioridade de tramitação. Analisando detidamente o cálculo 

apresentado pela parte exequente no Id. num. 15405186, verifico equívoco 

quanto ao valor referente à multa prevista no art. 523, §1°, do CPC. 

Verifico, também, a indevida inclusão de honorários advocatícios na fase 

executiva, eis que tal verba não é aplicável no sistema dos Juizados 

Especiais, nos termos do Enunciado n° 97, in verbis: “ENUNCIADO 97 – A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Assim, 

após a retificação da autuação processual, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado e 

correto do valor exequendo, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001063-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

ELISANGELA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (EXECUTADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

RAFAEL MENEQUELLI (EXEQUENTE)

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000609-06.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL MENEQUELLI 

EXECUTADO: MARCELO DOS SANTOS MARTINS Vistos. Considerando os 

princípios norteadores do Juizado Especial Cível, principalmente economia 

processual, celeridade, e a composição amigável visando por fim ao litígio, 

DEFIRO o pedido formulado no Id nº 15244486. Assim, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003014-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO ANTONIO MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003014-78.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SEBASTIAO ANTONIO MORAES 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 (quinze) 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 e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 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. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000456-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

NELSON TEIXEIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000456-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: NELSON 

TEIXEIRA FILHO Vistos. Inicialmente, Retifique-se a autuação processual 

para incluir no polo ativo da execução DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA, conforme petição acostada no Id. num 

13301930. Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida em relação aos honorário 

advocatícios, conforme cálculo acostado no ID num. 13301930, 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 e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 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. Após, voltem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE (ADVOGADO(A))

SUELI RODRIGUES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001680-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SUELI RODRIGUES 

FERNANDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. A parte ré informa na petição num. 15607337 que 

efetuou o pagamento espontâneo da condenação. Assim, intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar os dados bancários 

para transferência do valor ou requerer o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JACIELE DA CRUZ ACHERMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000925-82.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JACIELE DA CRUZ 

ACHERMANN REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, decorrido o prazo superior a 15 (quinze) 

dias sem manifestação das partes após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010848-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

VILMA NUNES CHAVEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

ESPAÇO VERDE LTDA - ME (REQUERIDO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010848-47.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VILMA NUNES CHAVEIRO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, ESPAÇO VERDE LTDA - ME Vistos. 

A parte ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A informa na petição de num. 

15533088 que efetuou o pagamento espontâneo da condenação. Assim, 

intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar os dados 

bancários para transferência do valor, bem como requerer o que entender 

de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE COSTA SOUZA (REQUERENTE)

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000333-04.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUCIENE COSTA SOUZA 

REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a petição 

apresentada no ID nº 15478463. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003014-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO ANTONIO MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

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

15 (quinze) 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). Certifico ainda, 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 e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001223-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO (ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO CORREIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001223-11.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE PEDRO CORREIA 

EXECUTADO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos. Analisando o processo, 

verifico que a parte exequente requer o bloqueio do valor de R$ 638,97 

(seiscentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), conforme Id. 

num. 14364853. No entanto, em momento anterior a parte executada 

informou que efetuou o pagamento remanescente de R$ 619,28 

(seiscentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), conforme página 

04 do Id. num. 13199195. Assim, antes de analisar o pleito de bloqueio, 

determino que seja certificado no processo a existência do pagamento 

remanescente no valor de R$ 619,28 e, em caso positivo, que seja feita a 

devida vinculação. Desde já, em caso de êxito na vinculação, autorizo a 

expedição de alvará eletrônico de levantamento em favor da parte 

credora, após o decurso do prazo previsto no Provimento n° 68/2018 do 

CNJ. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003052-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CARLOS COLADELLO (EXEQUENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA ROCHA SECCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003052-90.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: APARECIDA CARLOS 

COLADELLO EXECUTADO: MARIA DA ROCHA SECCO Vistos. Analisando 

os autos, constato que o credor postula pela suspensão do feito. Em 

observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo, 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, DEFIRO o 

pedido de suspensão do feito tão somente pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo de suspensão processual, independente de nova 

intimação, deve o exequente se manifestar nos autos, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010457-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE (ADVOGADO(A))

MARCOS FABIO JOANUCCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010457-92.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS FABIO JOANUCCI 

REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S/A Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora concorda 

com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 15400209. Em 

cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte devedora para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 02 dias. Em caso de 

concordância expressa ou tácita do devedor e observado o prazo 

previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua 

no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 

05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da 

CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se 

a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000456-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

NELSON TEIXEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

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

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida em relação aos honorário 

advocatícios, conforme cálculo acostado no ID num. 13301930, 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). Certifico ainda, 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 e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002467-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PAULO SERGIO COLOMBO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora concorda 

com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição retro. Em cumprimento 

ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional 

de Justiça, INTIME-SE a parte devedora para manifestar sobre o pedido de 

levantamento de depósito, em 02 dias. Em caso de concordância expressa 

ou tácita do devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do 

Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte 

credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, 

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

Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002602-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002602-50.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DO 

NASCIMENTO ALVES REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade 

de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito 

(art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já 

apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARCOLINO FRANCISCO DA ASSUNCAO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000999-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOLINO FRANCISCO DA 

ASSUNCAO NETO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, 

no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a 

possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do 

duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida 

já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LOURDES ALVES PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000345-18.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LOURDES ALVES PINTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ante a afirmação da parte recorrente de 

ser desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da justiça 

gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no 

artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado apresentado pela parte 

recorrente, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando 

que a parte recorrida já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE 

o processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-61.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARILZA GOMES DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001155-61.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARILZA GOMES DE SOUZA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ante a 

afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso financeiro, 

concedo os benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado 

apresentado pela parte recorrente, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 

9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

REFRILABOR REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDROPLAN VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

PETERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001496-53.2017.8.11.0007 REQUERENTE: REFRILABOR REFRIGERACAO 

LTDA - ME REQUERIDO: VIDROPLAN VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - EPP 

Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso 

inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em 

apreço a possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria a 

concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o 

processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

EDIVALDO PIOVEZANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000175-46.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDIVALDO PIOVEZANA 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Ante a afirmação da 

parte recorrente de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. Presentes 

os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado 

apresentado pela parte recorrente, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 

9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002470-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SILVANA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002470-90.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ISABEL SILVANA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade 

de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito 

(art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já 

apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003052-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CARLOS COLADELLO (EXEQUENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA ROCHA SECCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003052-90.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: APARECIDA CARLOS 

COLADELLO EXECUTADO: MARIA DA ROCHA SECCO Vistos. Analisando 

os autos, constato que o credor postula pela suspensão do feito. Em 

observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo, 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, DEFIRO o 

pedido de suspensão do feito tão somente pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo de suspensão processual, independente de nova 

intimação, deve o exequente se manifestar nos autos, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ELISSANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000285-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELISSANDRA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita apresentado pela parte recorrente, uma vez que foi 

condenada nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte 

que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o 

litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. A 

respeito do assunto segue a jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu 

recentemente a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo 

do Mandado de Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em 

face de decisão proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 

denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 

Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MOREIRA (REQUERENTE)

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001042-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO MOREIRA 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. 

Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso 

inominado apresentado no ID nº 15145646, no efeito devolutivo, uma vez 

que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano irreparável 

à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 

9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003571-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIEDER DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003571-65.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELIEDER DA COSTA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso 

inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em 

apreço a possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria a 

concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o 

processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000318-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO CARDOSO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Presentes os requisitos de 
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admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JANUARIO NUNES NETO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000048-79.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL JANUARIO NUNES 

NETO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS CIPRIANO (REQUERENTE)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001661-03.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA DOS SANTOS 

CIPRIANO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA TAUFER (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO VIGNA (ADVOGADO(A))

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000141-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DANIELE APARECIDA TAUFER 

REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, 

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Vistos. A 

parte autora interpôs Recurso Inominado (ID nº 9290681), deixando, no 

entanto, de efetuar regularmente o recolhimento do preparo, consoante se 

verifica da certidão contida no ID nº. 15607529. 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/autora 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 interposto pela parte autora. Considerando 

que o recurso apresentado pela parte requerida já foi recebido em decisão 

de ID nº 12756189, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001009-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA (REQUERENTE)

JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

DAVSON VICTOR DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001009-49.2018.8.11.0007 SHAREWOOD DO BRASIL 

REFLORESTADORA LTDA ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA 

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, 28 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO ROCHA (AUTOR(A))

SEVERINA MADALENA VIEIRA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

ALESSANDRA MARETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Cite-se, no endereço declinado na inicial, os 

confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 

do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se 

quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo 

de nomear curador especial aos réus e interessados incertos citados por 

edital, por entender ser medida desnecessária. Neste sentido segue a 

jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e interessados incertos - 

Curador especial.- Aos réus e interessados incertos, citados por edital, 

não deve ser nomeado curador especial. Se é feita a nomeação ela deve 

ser excluída.- Se não era o caso de nomeação do curador especial não se 

pode conhecer do apelo por ele interposto." (TJMG, Apelação Cível 

nº1.0394.05.048863-1/001- 0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) 

Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 

06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o requerente está 
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exercendo a posse da área objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda 

Pública da União, Estado e Município de Carlinda para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem interesse na causa. Intime-se o Douto Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 07 de 

agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134748 Nr: 190-03.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivaldo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

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

 ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

Embargos à Execução, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do novo Código de Processo Civil (NCPC), para 

DECLARAR como devido o valor total de R$33.796,84 (trinta e três mil, 

setecentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), calculados 

em 08/2018.Inexiste condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais, por ser a embargada beneficiária da justiça 

gratuita.Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte exequente para 

que apresente os seus dados bancários para o deposito judicial do valor 

objeto da presente execução. Consigno ainda que, no feito executivo, 

haverá a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria acerca da 

homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através dos 

presentes Embargos.Após, quanto aos presentes Embargos, ao 

ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119628 Nr: 7234-44.2014.811.0007

 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: Leonice Pereira dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 98/99 e DETERMINO a realização de perícia médica.

Assim, NOMEIO, em substituição, o perito judicial Dr. Távico Cezar Arendt, 

CRM-MT 5929, razão por que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos 

reais), em observância à tabela V da Resolução nº 232/2016-CJF, sendo 

que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo 

perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, dos quesitos apresentados 

pela parte autora, de eventuais atestados médicos e resultados de 

exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da 

parte ré.

Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a parte 

autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial.

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.

Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o 

prazo “in albis” para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários 

periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, 

conforme Resolução nº 00305/2014-CJF.

De imediato, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes às delimitações de questões 

de direito relevantes, sob pena de se tornar estável a presente decisão 

(§1º, art. 357, NCPC).

Por fim, conclusos.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140678 Nr: 3325-23.2016.811.0007

 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: Elezio Moro

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.CONDENO ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, sendo a parte autora beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação aos ônus da 

sucumbência, até que possa satisfazê-los sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação, nos 

termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Por fim, EXPEÇA-SE alvará em favor 

do médico perito.Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141103 Nr: 3567-79.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Borges da Rosa Santos, Sergio Luiz dos Passos 

Barros Santos, Janaina de Barros Santos, Sintia Ribeiro Oliveira Santos, 

Ariolanda dos Passos Santos Nascimento, Maria Angelica Passos Santos 

Nascimento, Maria Luiza Borges Santos, Roberto Borges Santos, Rodrigo 

Borges Santos, Marco Aurélio dos Passos Barros Santos, Juliana 

Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary de Barros Santos

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

de Mato Grosso - OAB:, Maria Luiza Borges Santos - OAB:23940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 106, vez que a citação é ato formal e pessoal que 

não admite presunção.

Nestes termos, verifico que as herdeiras Janaína de Barros Santos e 

Juliana Fernandes Santos ainda não foram citadas.

Nestes termos, INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua os autos com o endereço atualizado das mesmas.

Deverá a inventariante, ainda, no mesmo prazo, instruir os autos com a 

Certidão Negativa de Testamento, bem como a certidão de dependentes do 

INSS.

Verifico, também, que até o presente momento as Fazendas Públicas 

ainda não foram intimadas, assim, proceda-se a escrivania, conforme 

determinado à fl. 47.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116670 Nr: 4862-25.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vando Carlos da Silva Guissi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos de fls. 178/180 para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 10.405,61 (dez mil 

quatrocentos e cinco reais e sessenta e um centavos).

Após, EXPEÇA-SE requisição de pagamento e consequente alvará de 

levantamento dos valores através de RPV, transferindo a quantia para a 

conta da autora (fl.150).

Por fim, cumpra-se integralmente a sentença de fl.154.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66375 Nr: 5695-19.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda, Andrea 

Torezan Tardelli, João Manoel Marques Rodrigues, Marcelo Vinícius de 

Miranda, Carlos Kiyoshi Furuya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O, 

Wagner Jeferson Miranda - OAB:MT/19323-B

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Pública 

Nacional, contra a sentença de fls.486/486-v, alegando, em síntese, que 

houve contradição na sentença proferida tendo em vista que o feito foi 

extinto pelo pagamento antes mesmo do exequente manifestar acerca da 

suficiência ou não da constrição realizada.

DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração já foi resolvida, pois, quando da 

prolação da sentença de extinção foi determinada a expedição do alvará 

para liberação do valor da presente demanda, na conta apresentada pela 

própria exequente.

Bem como, a vinculação de saldo remanescente destes autos aos autos 

de execução fiscal de Código 114547, não é cabível sem a devida 

penhora ou arresto naqueles autos.

 Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1022 do 

Novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos declaratórios.

No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fl.486, expedindo-se o 

competente alvará em favor daexequente.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1073 Nr: 86-75.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37420, VALENTIN PERON - OAB:7524 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 358, diante do abandono da exequente, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100324 Nr: 1869-77.2012.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Luca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussara da Costa Marques Paracatú

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessiane Marques Paracatu 

- OAB:12177/MT, Marco Aurélio Monteiro Araújo - OAB:MT/8510, 

Mariethy Stasffania Rezende Veloso - OAB:11.971/MT, Rony de 

Abreu Munhoz - OAB:11972/MT

 Vistos.

Cientifiquem-se as Partes acerca da decisão proferida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça, nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98091 Nr: 6653-34.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara da Costa Marques Paracatú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Luca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessiane Marques Paracatu - 

OAB:12177/MT, Marco Aurélio Monteiro Araújo - OAB:MT/8510, 

Mariethy Stasffania Rezende Veloso - OAB:11.971/MT, Rony de 

Abreu Munhoz - OAB:11972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cientifiquem-se as Partes acerca da decisão proferida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça, nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97007 Nr: 5515-32.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kairon Geonir Hofstaetter Spohr, Nedio José Bersch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:, Rafaella Noujaim de Sá - OAB:11.612-B

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls.194/195, expeça-se alvará de levantamento do 

valor referente aos honorários sucumbenciais, a ser depositado na conta 

apresentada à fl.195.

Quanto ao precatório expedido para o recebimento do valor principal, 

aguarde em secretaria o total cumprimento, visto que o mesmo já foi 

expedido, conforme se comprova à fl.196.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123938 Nr: 1805-62.2015.811.0007

 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: Neusa da Aparecida Porto Permonian

 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Defiro os pedidos de fl.179, expeça-se alvará de levantamento do valor da 

dívida, a ser depositado na conta apresentada à fl.179.

Após, ao arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 40028 Nr: 485-89.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jualta Comércio de Maquinas e Ferragens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda.

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

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fls.116/117).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90664 Nr: 5021-07.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO PACHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 127/128, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o adimplemento do débito executado, 

cuja planilha encontra-se encartada à fl. 128v.

Não havendo manifestação do executado, tampouco prova do pagamento 

do débito executado, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, dê o regular prosseguimento ao feito, pugnando pelo que 

entender ser de direito, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 28739 Nr: 720-27.2004.811.0007

 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): Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda., 

Emília Maria Tarsitano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Azevedo e Silva - 

OAB:6.879/MT

 Vistos.

Diante dos pedidos de fl.321, esclareço que a parte autora, de maneira 

equivocada, vem reiterando pedido inexistente, visto que insiste em 

requerer a penhora dos veículos encontrados via sistema Renajud, sem 

ao menos descrever quais veículo são estes.

Notoriamente, verifico nos autos que foram realizadas buscas de veículos 

em nome dos requeridos via sistema Renajud, sendo que nada foi 

encontrado, conforme comprovantes de fls.278, 279, 319 e 320.

Outrossim, até o presente momento nenhum bem móvel ou imóvel foi 

encontrado em nome dos requeridos, assim, INDEFIRO os pedidos de 

fl.321, e DETERMINO a intimação da parte autora para manifestar, em 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito.

Deixo consignado que pedidos repetitivos e sem fundamento, apenas para 

evitar a prescrição do presente feito, serão indeferidos de ofício.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138848 Nr: 2374-29.2016.811.0007

 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: LCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCR, JDR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Elizabete Aparecida da Silveira 

Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Vistos.

Acerca do estudo psicológico realizado, bem como do parecer emitido pelo 

Conselho Tutelar, COLHA-SE parecer do Ministério Público Estadual, bem 

como das partes, devendo os mesmos manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 171925 Nr: 4897-43.2018.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre dos Santos Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Pereira Prado - 

OAB:14521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE a escrivania conforme decisão proferida nos autos de Código 

Apolo 29866 à fl. 244.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103780 Nr: 5518-50.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdências dos Funcionários do Banco do 

Brasil - previ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Cruzeiro Dias, Jairo Celeste Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Sheilla de Oliveira - 

OAB:32.682/DF, Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785/DF, 

Marina Alves Coutinho - OAB:51.021/DF, Paulo Fernando Paz 

Alarcón - OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Rodrigues da Silva 

- OAB:2.932-MT

 Vistos.

Diante da manifestação de fl. 199. Nomeio como depositário do bem JAIRO 

CELESTE DIAS, que assumirá o encargo de depositário fiel dos bem e 

exercerá o ônus de guardar e conservar, bem como de não dispor do 

mesmo, sob pena de ser considerado depositário infiel.

 INTIME-SE o mesmo.

No que diz respeito aos demais pedidos de realização de nova avaliação, 

DEFIRO-O.

Após a juntada do laudo de avaliação pelo Oficial de Justiça, vistas ao 

Exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias manifestar sua concordância ou 

não ao valor atribuído ao bem. Para tanto, esclareço que se a parte 

exequente não concordar com a avaliação realizada e pugnar por 

avaliação feita por avaliador especializado, os honorários serão 

suportados exclusivamente pelo Exequente.

Visando evitar futura alegação de nulidade dos atos praticados, intime-se 

o executado para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

laudo de avaliação.

No mesmo ato deverá ser procedida a intimação do cônjuge do devedor 

acerca da penhora efetuada, bem como do laudo de avaliação elaborado, 

devendo constar do mandado as advertências de praxe.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de autorização para que o imóvel 

penhorado possa ser alienado por iniciativa particular, manifeste-se a 

exequente no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 46919 Nr: 6422-80.2006.811.0007
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelica Padovani Galan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fls. 103/104).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130035 Nr: 5145-14.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cabral da Penha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 100).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, até 27 de dezembro de 2018, nos termos da Lei 

13.340/2016, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Quanto ao pedido de fl. 101, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

(pessoas físicas) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126297 Nr: 3198-22.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Roberto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 79).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, até a data de 27 de dezembro do presente ano, podendo o 

Requerente a qualquer momento solicitar o desarquivamento para as 

diligências necessárias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127272 Nr: 3702-28.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 88).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, até a data de 27 de dezembro do presente ano, podendo o 

Requerente a qualquer momento solicitar o desarquivamento para as 

diligências necessárias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24053 Nr: 2089-90.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Terra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

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

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

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fls. 88/89).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 165437 Nr: 1726-78.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rahal & Rahal Ltda., Rodrigo Rahal, Andrea Maura 

Sacioto Rahal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES BEZERRA SILVA NETO - 

OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens 

deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106430 Nr: 1730-91.2013.811.0007

 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: Ludovico Serra

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

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

OAB:13570-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão do art. 690 do CPC, determino a citação da parte Requerida, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifeste sobre a habilitação de herdeiros ora pleiteada.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142595 Nr: 4427-80.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias e Depósito de Madeiras Santa 

Rosa Ltda.

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CNPJ 

nº04.043.929.0001-59), via RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde 

já, a restrição de TRANSFERÊNCIA daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 171799 Nr: 4831-63.2018.811.0007

 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: RN Comércio Varegista S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se em Embargos de Terceiro interpostos por RN COMÉRCIO 

VAREJISTA S.A. em face da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA 

FLORESTA/MT.

Aduz que a Exequente nos autos da Execução Fiscal de 

nº3170-88.2014.811.0007 ajuizada em face da Ricardo Eletro Divinopolis 

Ltda foi determinado o bloqueio via bacenjud no valor de R$22.865,19 na 

conta bancária da ora embargante RN Comércio Varejista. Alega que as 

empresas são totalmente distintas, além de possuir CNPJ diferentes, 

encontram-se situadas em locais diversos, motivo pelo qual requer o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante, com o debloqueio 

do valor encontrado em sua conta bancária.

Com os Embargos (fls. 04/11) vieram os documentos de fls. 12/30.

DECIDO.

Recebo os presentes Embargos nos termos dos artigos 674 e 675 do 

NCPC, e nos termos do artigo 676 do NCPC, defiro o apensamento aos 

autos de número nº3170-88.2014.811.0007 – Código Apolo 114749.

Após o apensamento dos autos, CITE-SE o Embargado para responder à 

demanda no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 675 do Novo 

Código de Processo Civil, constando a advertência dos artigos 334 e 344 

do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103786 Nr: 5524-57.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Dias dos Santos, Osnira de Melo da 

Rocha, Benedito de Souza

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

OAB:5091-B, Carlos Rossato da Silva Ávila - OAB:10.309/MT, Marina 

Silvia de Souza - OAB:3516/MT, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - 

OAB:5176-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563, Sandra Correa de Mello - OAB:19.680/MT

 Logo, NÃO acolho a manifestação da impugnante e JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Condeno o Executado ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º 

do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 161691 Nr: 6939-02.2017.811.0007

 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: Elidia Fernandes Rosa, Paulo Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos José do Nascimento, Fabiane 

Dieckmann do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Arceu Peixoto 

Ferreira - OAB:16612/0-MT

 Vistos.

Acerca do acordo celebrado entre as partes, COLHA-SE manifestação da 

requerida Fabiane Dieckmann do Nascimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71150 Nr: 4121-24.2010.811.0007

 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: Luciana do Nascimento, Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos do Nascimento ( Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se a manifestação da parte Fabiane Dieckmann do Nascimento 

nos autos de Código Apolo 161691, após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 57211 Nr: 1795-62.2008.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes da Silva, Jose Nilson Evangelista, Maria 

José do Nascimento, Carlos José do Nascimento, José Marcos do 

Nascimento, Luciana do Nascimento, Cristina Rosa, Cristina Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos do Nascimento ( Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Junior Aparecido Pereira - OAB:11736/MT, Marcio 

Rode - OAB:MT 9.447, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT, Nilce Delha Oliveira da Silva - OAB:MT/18138, 

Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se a manifestação da parte Fabiane Dieckmann do Nascimento 

nos autos de Código Apolo 161691, após, voltem-me os autos conclusos.

Por outro lado, determino que seja colhido parecer do Ministério Público 
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Estadual.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104154 Nr: 5918-64.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volpi e Volpi Ltda - ME, RAFAEL QUEIROZ 

VOLPI., Fábio Queiroz Volpi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:7236/O, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a parte autora não atendeu a determinação contida na 

decisão de fl.184, assim, procedo de ofício a liberação do bem encontrado 

via Renajud à fl.172.

No mais, DETERMINO a intimação da parte requerida, nos endereços 

descritos às fls.115/116, para que pague a dívida no montante atualizado 

de R$35.220,42.

Intimados ou não, após a devolução das cartas precatórias expedidas, 

intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Esclareço que pedidos reiterados, apenas para evitar a prescrição do 

feito, serão indeferidos de ofício.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 96765 Nr: 5245-08.2011.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Rodrigo Faria Almeida, Maria José 

de Faria, Wanderson Rodrigo Faria Almeida Tranportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 148/150, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 9618 Nr: 2616-47.2000.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amando Rascado Nobre, Wanderley Fingolo Rascado, 

Hilda Pierini Rascado, Rodrigo Freitas Rascado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY FINGOLO RASCADO

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

OAB:5476/MT, Rosires da Silva Albino - OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente, INDEFIRO o pedido de fl. 155, vez que competia ao 

Inventariante Rodrigo de Freitas Rascado a função de usar dos meios 

judiciais para proteger os bens do espólio, devendo ser trazida à sua 

administração os frutos do imóvel. Nestes termos, o dever de prestação 

de contas compete ao Inventariante, visto que o mesmo é RESPONSÁVEL 

PELA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. Assim preconiza o 

Código de Processo Civil, em seu artigo 618: “Art. 618. Incumbe ao 

inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou 

fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1º; II - 

ADMINISTRAR O ESPÓLIO, VELANDO-LHE OS BENS COM A MESMA 

DILIGÊNCIA QUE TERIA SE SEUS FOSSEM; III - prestar as primeiras e as 

últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes 

especiais; IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das 

partes, os documentos relativos ao espólio; V - juntar aos autos certidão 

do testamento, se houver; VI - trazer à colação os bens recebidos pelo 

herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII - PRESTAR CONTAS DE 

SUA GESTÃO AO DEIXAR O CARGO OU SEMPRE QUE O JUIZ LHE 

DETERMINAR; VIII - requerer a declaração de insolvência” (grifo 

nosso).Por outro lado, analisando os autos verifico a necessidade de 

juntada por parte do Inventariante dos seguintes documentos:A) Certidão 

de óbito do herdeiro Amando Rascado Nobre;B) Certidão Negativa de 

Testamento;C) Certidão de Dependentes do INSS e,D) Certidão de quitação 

do imposto ITCD. Nestes termos, DETERMINO que mesmo, no prazo de 30 

(trinta) dias, instrua os autos com os documentos mencionados, sob pena 

de destituição do cargo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104236 Nr: 6016-49.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, HOMOLOGO O PLANO DE PARTILHA fls.87/89 e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil.Após o transito em julgado, LAVRE-SE o pertinente formal de partilha, 

observando-se o disposto no §2º do art. 659 do NCPC no que se refere à 

intimação das Fazendas Públicas. Sem custas e honorários 

advocatícios.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as 

determinações supra, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95828 Nr: 4212-80.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Vieira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 148/149, com o que a parte 

exequente concordou com os cálculos apresentados pela Autarquia 

Federal, HOMOLOGO o cálculo de fls. 144/146 (R$ 2.731,82 – calculados 

03.2018).

Portanto, EXPEÇA-SE requisição de pagamento.

Após, com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento, observando-se, se for o caso, o artigo 450, § 3º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 2613 Nr: 68-20.1998.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P&ZL-E

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

Grosso - OAB:, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de Paulinho & Zanco Ltda., todos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 145, a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inexistente a determinação de expedição de oficio ao CRI local, para baixar 

eventual restrição, eis que não houve a formalização da penhora nos 

autos.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113379 Nr: 1914-13.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S WIERGERT E CIA LTDA-ME (Mega 

Eletrônicos ), Debora Cristina Vacaro Rocha Batista, Aline Samara Wiegert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado nos autos, a ser 

depositado na conta apresentada à fl.146.

Após, intime-se a parte autora para manifestar no feito, requerendo o que 

entender de direito, em 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120666 Nr: 7988-83.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Maria Terhorst de Negreiros ME, 

Rosane Maria Tehorst de Negreiros

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 54, para que sejam levantados os valores 

penhorados em nome da parte executada em favor da requerente 

indicados às fls. 42/43.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores na conta indicada à fl. 54.

DEFIRO a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CNPJ nº 

05.689.649.0001-85 e CPF nº 513.227.571-00), via RENAJUD. Em caso 

positivo, determino, desde já, a restrição de TRANSFERÊNCIA daqueles 

que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110275 Nr: 5841-21.2013.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tercio Carlesso, João Salustiano de Melo Neto, 

SILAS LOPES, Leda Cirino dos Santos Melo, Leandro dos Santos de Melo, 

Silas Lopes Junior, Sonia Maria Lopes, Sirleide Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

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

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

Rudge Gnoato - OAB:17.786-O

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de fls. 262/263.

Ainda que lei possibilite a requisição de diligências a ser efetuada pelo 

juízo, entendo que incumbe inicialmente ao Exequente o ônus de buscar, 

por meios próprios, o endereço do Executado, e, somente após a 

comprovação de que não obteve êxito na localização, deverá o 

Estado-Juiz auxiliar na consecução da referida informação.

Caso contrário, transferindo-se aos Magistrados, desde o início, o 

encargo de localizar os devedores, certamente restaria severamente 

prejudicada a prestação jurisdicional em tempo razoável, em clara ofensa 

à norma fundamental prevista no art. 4º, do NCPC.

Intime-se o Exequente para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, o 

andamento deste feito executório, bem como comprove as diligências 

realizadas com o escopo de localização da parte executada, sob pena de 

extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108311 Nr: 3759-17.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Energisa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Souza Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Michelle 

Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Portanto, considerando que o executado foi devidamente intimado e não 

quitou a dívida existente, e que a penhora sobre parte da remuneração 

inerente a remuneração recebida a título de rescisão contratual mostra-se 

como única opção de compeli-lo ao adimplemento de sua dívida, 

MANTENHO A PENHORA ON LINE REALIZADA NA CONTA DO 

EXECUTADO, todavia, no valor de 30% do saldo bloqueado, qual seja, 

R$1.352,31 (mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), 

consigno que a ordem de bloqueio via sistema BACENJUD já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo, consoante extrato da operação 

anexo.Outrossim, DETERMINO o saldo remanescente será liberado em 

gabinete.Preclusa esta decisão, determino a intimação da parte exequente 

para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de dar 

prosseguimento ao feito. Às providências.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24249 Nr: 2214-58.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/0, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 193/196, vez que o crédito em favor da 

exequente já perfaz o montante de R$ 44.660,79, nestes termos, o trânsito 

em julgado ocorreu em 1º de dezembro de 2017, conforme certidão de fl. 

173.

Assim, na mencionada data encontra-se, ainda, em vigor a Lei n. 

7.894/2003, que fixava o teto para pagamento de RPV em valor igual ou 

inferior a 256 (duzentos e cinquenta e seis) UPFMT’s.

Desta forma, INTIME-SE a exequente para que, querendo, manifeste-se 

acerca da possibilidade de redução do valor da execução para 

oportunizar o pagamento via RPV.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122143 Nr: 685-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmara Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 144. Nestes termos, INTIME-SE a Autarquia Ré para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca 

do cálculo apresentado pela Exequente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118209 Nr: 6109-41.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pompilho

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Vistos.Trata-se de pedido de desbloqueio do veículo encontrado via 

Renajud, em nome do executado (fls.67/68), visto que foi realizado o 

parcelamento da dívida, conforme se comprova pelos documentos de 

fls.70/71.Determinada a intimação da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso para manifestar (fl.64), esta requereu a suspensão do feito pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias (fl.65).É o Relatório.DECIDO. Assim, o 

bem constrito, deverá permanecer nos autos, para garantir o 

parcelamento da dívida na hipótese de inadimplência.Por fim, determino a 

intimação da exequente para manifestar no feito, requerendo o que 

entender de direito, em 15 (quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132898 Nr: 6733-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 178-v (R$1.916,01).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114023 Nr: 2486-66.2014.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo C. Laskoski & Cia Ltda, Jocinete da Silva 

Rosa, Paulo Costa Laskoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros dos executados, 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Esclareço que as Cooperativas Sicredi, o SICOOB e UNICRED também 

estão aptos e com aporte tecnológico ao transito das ordens judiciais via 

Bacen Jud, dispensando assim novas emissões de ofícios com a 

finalidade de bloqueio judicial de forma manual, eis que em 11/02/2016 o 

Bacen determinou a obrigatoriedade das cooperativas de crédito à 

utilização do Sistema Bacen Jud 2.0.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

Executada até o valor indicado à fl. 110.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos opera¬cionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se 

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

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

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

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114884 Nr: 3294-71.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocco Imóveis Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 
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- OAB:12575 MT

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Neiva de Macedo 

Neto - OAB:55.082-PR, Gisele Barioni de Macedo - OAB:57.136-PR

Vistos.

Cuida-se de Procedimento de Cumprimento de Sentença, cujo regular 

processamento foi deferido à fl. 272.

À fl. 274/276, o exequente informa que fora entabulado um acordo nos 

autos (cód. 114884), que esta em trâmite na 6ª Vara desta comarca. 

Requerendo assim a extinção da presente ação.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO

Pois bem. Considerando que o Executado entabulou um acordo, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

Homologo para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls.274/276), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

INDEFIRO o pedido de item 6 do supra mencionado acordo, uma vez que 

as partes não são beneficiarias da justiça gratuita, assim CONDENO a 

requerida nas eventuais custas processuais remanescentes, conforme 

acordo celebrado.

O executado arcará ainda com os honorários advocatícios, no importe de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao advogado que representou o requerente, 

conforme item 2 do acordo entabulado.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

Intimação da Parte Requerida

JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

Cod. Proc.: 121569 Nr: 372-23.2015.811.0007

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO JOSÉ DE LIMA

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

Grosso - OAB:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

Vistos.

Diante da inércia da Exequente, presumo como adimplido o débito 

executado nos autos.

Assim, com a expedição do alvará, JULGO EXTINTA a presente ação, 

com resolução do mérito, nos moldes dos artigos 924, inciso II e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, para que surtam os efeitos 

legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e ao pagamento de 

custas processuais.

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

Após o transito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA/GAB/03/2018 Barra do Garças, 28 de setembro de 2018

Michell Lotfi Rocha da Silva, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições, considerando o contido no Provimento nº 6/2006, da 

Corregedoria-Geral Eleitoral, e no Provimento nº 10/2010, da Corregedoria 

Regional Eleitoral de Mato Grosso.

RESOLVE:

Autorizar o cadastramento, junto à Corregedoria Regional Eleitoral do Mato 

Grosso, da Assessora de Gabinete I, matrícula nº 35008, CAMILLA 

PEDROSA MÜLLER e do Assessor de Gabinete II, matrícula nº 36763, 

RONALDO PINTO MARTINS, para acesso ao Sistema de Informações 

Eleitorais - SIEL, visando à solicitação, via meio eletrônico, de informações 

constantes do cadastro eleitoral, mediante utilização de e-mail institucional 

e senha pessoal e intransferível, observado o sigilo dos dados e a estrita 

vinculação dos mesmos com as atividades funcionais do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso.

Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

Edital

EDITAL Nº 2/2018/DF - Torna público o RESULTADO FINAL do II Processo 

Seletivo para Credenciamento de Profissionais nas áreas de Serviço 

Social e Psicologia e formação de cadastro de reserva desta Comarca de 

Barra do Garças, conforme o disposto no Provimento nº 6/2014/CM, de 

7.3.2014.

* O Edital n° 2/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Sentença

PROCESSO Nº:7411-80.2015.811.0004 (CÓD. 206424) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

instaurado visando averiguar possíveis irregularidades referentes às 

matrículas nº 1.848 e 1.025, que se referem a mesma área. 2. Com a inicial 

vieram os documentos anexados à fls. 05/15. 3. O imóvel registrado na 

matrícula nº 1.025 com área de 2.501,00 ha (fls. 05/06), refere-se ao 

registro do título definitivo propriedade expedido em 19/01/1966 em favor 

de JONAS BALBINO DE MORAES, imóvel situado no Município de 

Torixoréu/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, denominado "Pindaíba", 

aberta em 05 de abril de 1976, originária da transcrição n° 10.019, de 

propriedade primitiva de ESTADO DE MATO GROSSO. 4. O imóvel 

registrado na matrícula nº 1.848 com área de 2.501,00 ha (fl. 07), também 

refere-se ao registro do título definitivo propriedade expedido em 

19/01/1966 em favor de JONAS BALBINO DE MORAES, imóvel, situado no 

Município de Torixoréu/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, denominado 

"Pindaíba", originária da transcrição n° 10.019, de propriedade primitiva de 

ESTADO DE MATO GROSSO. 5. Depois de solicitados, juntaram nos autos 

às fls. (23/28, 36/37, 41 e 43/44), documentos referentes aos registros e 

averbações das matrículas analisadas. 6. Intimado, o Ministério Público 

manifestou-se (fl. 17) solicitando documentos. 7. Salienta-se que na 

transcrição 10.019 (fls. 08/10) consta abertura das matrículas nº 1.025 

(fls. 05/06) e 1.848 (fl. 07), porém na averbação da matrícula n.º 1025 

consta observação "verificar". 8. Cumpre destacar que a matrícula nº 

1.025, além de ser a mais completa é anterior a matrícula nº 1.848, sendo 

que a alienação da nº 1.025 contempla a totalidade da área da transcrição 

nº 10.019, não sendo possível a abertura da nº 1.848. 9. Conforme relato 

do Oficial Registrador, aparentemente, a matrícula nº 1.848 foi aberta 

somente para constar a cédula rural pignoratícia e hipotecária, estando os 

demais registros na matrícula nº 1.025 (fl. 03). 10. No protocolo nº 2.497 

da R01-1848 não confere. 11. De acordo com relato do Oficial Registrador, 

não existe na serventia, arquivo de conhecimento das matrículas em 

questão. 12. Feitas as ponderações, inauguraram a presente averiguação 

que pode eventualmente culminar em retificação, nulidade ou 

cancelamento de registro público, logo, deve ter a sua pretensão 

reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível competente. 13. 

Cumpre salientar que a Direção do Foro é incompetente para processar e 

julgar os pedidos de cancelamento dos registros públicos, o que compete 

aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do 

COJE. 14. Com efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser 

aberta uma única matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se 

referir a um imóvel (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a 

orientação fundada no Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da 

Matrícula. 15. No caso em análise, a Matrícula nº 1.025 com área de 

2.501,00 ha, possui origem regular, e foi aberta em data de 19 de janeiro 

de 1966, portanto, bem antes da abertura da Matrícula nº. 1.848 com área 

de 2.501,00 has, que se deu em 15 de julho de 1976, fato que torna esta 

última nula de pleno direito, devendo prevalecer a matrícula mais antiga em 

atendimento aos princípios da Prioridade e da Unitariedade. 16. Diante de 

todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, indícios de 

Duplicidade de Matrícula e Fraude do Registro Público. DISPOSITIVO 17. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 1.10.17 

da CNGC, determino o bloqueio da matrícula nº 1.848 com área de 

2.501,00 ha, e declaro regular a matrícula n.º 1.025. 18. Expeça-se 
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Mandado de Notificação ao Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças acerca da presente Decisão, cientificando-o sobre a averbação e 

que não poderá mais na matrícula praticar qualquer ato, salvo mediante 

autorização pelo Juízo Cível competente. 19. Intime-se o Banco do Brasil 

S/A, agência desta cidade acerca do boqueio da matrícula n.º 1.848. 20. 

Publique-se presente decisão no DJE. 21. Intimem-se. Cumpra-se. 22. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se Barra do Garças, 26 de setembro 

de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO Nº:4348-81.2014.811.0004 (CÓD. 182619) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou a matrícula n° 2.957 para averiguação, 

requerendo providências. 2. Informa o oficial registrador que a primeira 

ficha dessa matrícula possui regularidade dominial até o registro R-02, 

constando no R-01, a venda do imóvel para o Sr. LUIZ OCTÁVIO 

THEMUNDO, e no R-02, um mandado de penhora em favor do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 3. Relata que a partir 

da averbação AV-03, verifica-se suposta irregularidade na prática do ato 

registral que liberou a penhora objeto do R-02, com base no Mandado 

Judicial arquivado na pasta n° 49/98, sob o n° 4.089 de ordem. 4. 

Entretanto, noticia que a pasta de arquivo dos Mandados Judiciais de n° 

49, foi aberta em 17 de julho de 1997 (Pasta 049/97), com o n° 5.881 de 

ordem, inexistindo nesta Serventia a Pasta 49/98, com o número 4.089 de 

ordem, bem como o Mandado Judicial que ensejou na liberação da penhora 

informada na averbação AV-03. 5. Com a inicial vieram os documentos 

(fls. 07/26). 6. Após serem solicitados, foram juntados diversos 

documentos (fls. 34, 38/39, 46/57, 67/76), referentes ao arquivo de 

conhecimento da matrícula. 7. Intimado, o Ministério Público manifestou-se 

(fl. 59/60) pelo bloqueio da matrícula n° 2.957, nos moldes do artigo 214, § 

3°, da Lei n° 6.015/73, restando aos interessados que busquem, pela via 

judicial adequada, a comprovação da propriedade do imóvel questionado. 

8. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. 9. Em 

razão dos indícios relatados pelo Oficial Registrador às fls. 04/06, é 

necessária a análise de toda a cadeia dominial das matrículas, por 

conterem supostas irregularidades. 10. Matrícula n° 2.957 (fls. 07) A 

matrícula n° 2.957, com área de 2.426 ha, refere-se a um lote de terras 

situado neste Município e Comarca de Barra do Garças – MT, no lugar 

denominado "Campo Limpo", aberta em 10 de dezembro de 1976. Consta 

ser originária das transcrições de n° 7.814 e n° 17.937. 11. Os dados 

apresentados nos protocolos de n° 4.850 (fl. 10) e n° 86.565 (fl. 11), bem 

como, a Escritura Pública de Compra e Venda e o Mandado de Penhora 

conferem com aqueles descritos, respectivamente, no R-01 e R-02. 

Contudo, o protocolo de n° 103.332, utilizado para individualizar o título 

apresentado e registrado no R-04 da matrícula n° 2.957, apresenta a 

inscrição "CANCELADA", conforme fl. 12. 12. Quanto ao R-04 da matrícula 

em análise, este se refere a uma Escritura Pública de Compra e venda 

lavrada no Cartório do 1° Ofício de Santa Rita do Araguaia – GO, no Livro 

n° 037, fls. 039/v/041, em data de 14 de junho de 2000. 13. No entanto, de 

acordo com o Ofício n° 659/2015 de fls. 38, o Oficial Respondente informa 

que o Livro n° 37 daquela Serventia foi encerrado em 14 de junho de 2000, 

às fls. n° 38, ficando as folhas de números 039 a 200, todas devidamente 

CANCELADAS, não sendo possível, assim, existir Escritura Pública de 

Compra e Venda lavrada nas folhas 039/v/41 do livra supracitado, 

conforme termo de encerramento de fl. 39. 14. Transcrição n° 7.814. A 

transcrição n° 7.814, com área de 2.426 hectares(fls. 22), refere-se a 

uma gleba de terras pastais e lavradias situada neste Município e 

Comarca, no lugar denominado "Campo Limpo", de propriedade primitiva de 

SHIGUESO KATSURAGAVA. Nela consta venda de metade da área para a 

transcrição 17.957 e ainda para a matrícula n.º 2.957. 15. Transcrição n° 

17.937. A transcrição n° 17.937, refere-se a um formal de partilha de uma 

parte ideal correspondente a metade dos direitos dominiais sobre a área 

de 2.426 hectares, situada no Distrito e Município de Barra do Garças – 

MT, no lugar denominado "Campo Limpo", de propriedade primitiva de 

MANOEL TENORIO MANÇO e ABEL FERREIRA LEITE. 16. Ao que tudo 

indica a matrícula n° 2.957, com área de 2.426 ha, se encontra com sua 

cadeia dominial supostamente regular. Entretanto, a partir de toda a 

documentação acostada aos autos, é importante observar que as 

anotações posteriores ao R-02, possuem irregularidades quanto à 

veracidade dos documentos apresentados. 17. Portanto, considerada 

estas constatações, conclui-se que a matrícula n° 2.957 apresenta 

condições que podem levar ao cancelamento/anulação/retificação dos 

Registros, porém, não compete à direção do Foro fazê-lo. 18. Posto isto, 

com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a 

incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 19. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, 

e em respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança 

Jurídica dos Registros Públicos, determino a suspensão dos efeitos dos 

registros e anotações posteriores ao R-02 da matrícula n° 2.957, com área 

de 2.426 hectares, o que faço a título de juízo de segurança. 20. 

Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra do 

Garças para proceder à averbação de bloqueio da matrícula n° 2.957, com 

área de 2.426 hectares. 21. Intimem-se. Cumpra-se. 22. Publique-se a 

decisão no DJE. 23. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do 

Garças, 26 de setembro de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ 

DE DIREITO

PROCESSO Nº:7411-80.2015.811.0004(CÓD. 206424) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

instaurado visando averiguar possíveis irregularidades referentes às 

matrículas nº 1.848 e 1.025, que se referem a mesma área. 2. Com a inicial 

vieram os documentos anexados à fls. 05/15. 3. O imóvel registrado na 

matrícula nº 1.025 com área de 2.501,00 ha (fls. 05/06), refere-se ao 

registro do título definitivo propriedade expedido em 19/01/1966 em favor 

de JONAS BALBINO DE MORAES, imóvel situado no Município de 

Torixoréu/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, denominado "Pindaíba", 

aberta em 05 de abril de 1976, originária da transcrição n° 10.019, de 

propriedade primitiva de ESTADO DE MATO GROSSO. 4. O imóvel 

registrado na matrícula nº 1.848 com área de 2.501,00 ha (fl. 07), também 

refere-se ao registro do título definitivo propriedade expedido em 

19/01/1966 em favor de JONAS BALBINO DE MORAES, imóvel, situado no 

Município de Torixoréu/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, denominado 

"Pindaíba", originária da transcrição n° 10.019, de propriedade primitiva de 

ESTADO DE MATO GROSSO. 5. Depois de solicitados, juntaram nos autos 

às fls. (23/28, 36/37, 41 e 43/44), documentos referentes aos registros e 

averbações das matrículas analisadas. 6. Intimado, o Ministério Público 

manifestou-se (fl. 17) solicitando documentos. 7. Salienta-se que na 

transcrição 10.019 (fls. 08/10) consta abertura das matrículas nº 1.025 

(fls. 05/06) e 1.848 (fl. 07), porém na averbação da matrícula n.º 1025 

consta observação "verificar". 8. Cumpre destacar que a matrícula nº 

1.025, além de ser a mais completa é anterior a matrícula nº 1.848, sendo 

que a alienação da nº 1.025 contempla a totalidade da área da transcrição 

nº 10.019, não sendo possível a abertura da nº 1.848. 9. Conforme relato 

do Oficial Registrador, aparentemente, a matrícula nº 1.848 foi aberta 

somente para constar a cédula rural pignoratícia e hipotecária, estando os 

demais registros na matrícula nº 1.025 (fl. 03). 10. No protocolo nº 2.497 

da R01-1848 não confere. 11. De acordo com relato do Oficial Registrador, 

não existe na serventia, arquivo de conhecimento das matrículas em 

questão. 12. Feitas as ponderações, inauguraram a presente averiguação 

que pode eventualmente culminar em retificação, nulidade ou 

cancelamento de registro público, logo, deve ter a sua pretensão 

reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível competente. 13. 

Cumpre salientar que a Direção do Foro é incompetente para processar e 

julgar os pedidos de cancelamento dos registros públicos, o que compete 

aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do 

COJE. 14. Com efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser 

aberta uma única matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se 

referir a um imóvel (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a 

orientação fundada no Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da 

Matrícula. 15. No caso em análise, a Matrícula nº 1.025 com área de 

2.501,00 ha, possui origem regular, e foi aberta em data de 19 de janeiro 

de 1966, portanto, bem antes da abertura da Matrícula nº. 1.848 com área 

de 2.501,00 has, que se deu em 15 de julho de 1976, fato que torna esta 

última nula de pleno direito, devendo prevalecer a matrícula mais antiga em 

atendimento aos princípios da Prioridade e da Unitariedade. 16. Diante de 

todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, indícios de 

Duplicidade de Matrícula e Fraude do Registro Público. DISPOSITIVO 17. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 1.10.17 

da CNGC, determino o bloqueio da matrícula nº 1.848 com área de 

2.501,00 ha, e declaro regular a matrícula n.º 1.025. 18. Expeça-se 

Mandado de Notificação ao Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças acerca da presente Decisão, cientificando-o sobre a averbação e 

que não poderá mais na matrícula praticar qualquer ato, salvo mediante 
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autorização pelo Juízo Cível competente. 19. Intime-se o Banco do Brasil 

S/A, agência desta cidade acerca do boqueio da matrícula n.º 1.848. 20. 

Publique-se presente decisão no DJE. 21. Intimem-se. Cumpra-se. 22. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se Barra do Garças, 26 de setembro 

de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO Nº:7056-70.2015.811.0004 (CÓD. 205818) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou as matrículas de n° 39.371 e n° 39.292, para 

averiguação, requerendo providências. 2. Informa o oficial registrador que 

as matrículas supracitadas são originárias da matrícula n° 8.295, 

entretanto, inexiste nesta anotação de transferência da área e abertura 

das matrículas ora em análise. 3. Relata que não consta nesta serventia 

arquivado de conhecimento referente à matrícula n° 39.371, enquanto, 

com relação a matricula n° 39.292, há apenas uma Escritura Pública de 

Compra e Venda lavrada na cidade de Aragarças, que está em total 

discordância com o documento relatado no R-01. 4. Comunica que as 

impressões nas fichas das matrículas não correspondem com as fontes e 

configurações utilizadas pela serventia, e ainda, que as assinaturas dos 

oficiais de registro que compõem as matrículas, demonstram certa 

divergência quando comparadas a outras. 5. Por fim, ressalta que ambas 

as matrículas encontravam-se recolhidas no jurídico desta serventia, ante 

a existência de dúvidas quanto a autenticidade da documentação 

arquivada. 6. Com a inicial vieram os documentos (fls. 04/12). 7. Após 

serem solicitados, foram juntados diversos documentos (fls. 28/32, 35/44, 

46/53, 59/70,) referentes ao arquivo de conhecimento da matrícula. 8. Às 

fls. 54/57, consta que todos os proprietários atuais e primitivos, foram 

devidamente intimados, contudo, não houve qualquer manifestação, 

conforme certidão da fl. 72. 9. Por fim, vieram os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. 10. Em razão dos indícios relatados pelo Registrador 

Substituto às fls. 01/03, é necessária a análise de toda a cadeia dominial 

das matrículas, por conterem supostas irregularidades. 11. Matrícula n° 

39.292 (fl. 04) A matrícula n° 39.292 refere-se a uma área de terras 

situada neste Município e Comarca de Barra do Garças – MT, com área de 

319,00 ha, desmembrada de uma área maior, no lugar denominado 

"Fazenda Tapirapê I", aberta em 05 de dezembro de 1992. Consta ser 

originária da matrícula n° 8.295. 12. Matrícula n° 39.371 (fl. 05) A matrícula 

n° 39.371 refere-se a uma área de terras situada neste Município e 

Comarca de Barra do Garças – MT, com área de 319,00 ha, desmembrada 

de uma área maior, no lugar denominado "Fazenda Tapirapê II", aberta em 

07 de janeiro de 1993. Consta ser originária da matrícula n° 8.295. 13. Ao 

analisar as matrículas n° 39.292 e n° 39.371 e toda a documentação 

acostada aos autos, constatam-se diversas irregularidades envolvendo a 

ilegitimidade dos documentos apresentados, o que põe em risco a higidez 

dos negócios jurídicos e a própria segurança jurídica dos registros 

públicos, conforme será demonstrado a seguir. 14. Verifica-se que os 

dados apresentados nos protocolos de n° 81.259 e n° 81.414, das 

matrículas de n° 39.292 e n° 39.371, respectivamente, estão em total 

discordância com aqueles descritos no R-01, no qual, os nomes dos 

apresentantes não conferem com os adquirentes dos imóveis, bem como 

o número das matrículas apontadas são diversas destas em análise. 15. 

Além do mais, consta às fls. 77v informação de que as Escrituras Públicas 

de Compra e Venda lavrada nas notas do Cartório do 1° Serviço Notarial e 

Registral de Bom Jardim de Goiás – GO, no livro n° 18, fls. 40, em 20 de 

novembro de 1992, e fls. 42, em 21 de janeiro de 1993, registradas no 

R-01 das matrículas em análise, não existem, posto que, o Livro de 

Escrituras n° 18 daquela serventia tem apenas atos lavrados entre o 

período de 02 de abril de 1966 e 27 de maio de 1967, o que confirma a 

irregularidade documental. 16. Matrícula n° 8.295 (fl. 06) A matrícula n° 

8.295 refere-se a uma gleba de terras situado neste Município e Comarca 

de Barra do Garças – MT, com área de 8.393 ha e 4.855 m², de 

propriedade primitiva de JOSÉ ALVES PIMENTA e sua mulher ADÉLIA 

ALVES PEREIRA, aberta em 15 de dezembro de 1967. Consta ser 

originária da transcrição n° 8.206. 17. De acordo com a AV-03, a 

totalidade do imóvel desta matrícula foi transferida para a Comarca de 

Porto Alegre do Norte- MT, sob n° 3.185. 18. Dessa forma, conclui-se que 

às matrículas de n° 39.292 e n° 39.371, ambas com área de 319 has, 

apresentam irregularidades no que se refere às escrituras registradas no 

ato de sua abertura e ainda a falta de correlação com a sua suposta 

o r i g e m ,  o  q u e  p o d e  e v e n t u a l m e n t e  c u l m i n a r  e m 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 19. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. Dispositivo 20. Posto isto, com fulcro no 

art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a incompetência 

absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, 

suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme acima 

fundamentado. 21. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em 

respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos 

Registros Públicos, determino o bloqueio das matrículas de n° 39.292 e n° 

39.371, ambas com área de 319,00 ha, o que faço a título de juízo de 

segurança. 22. Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 1° 

Ofício de Barra do Garças para proceder à averbação de bloqueio das de 

n° 39.292 e n° 39.371, ambas com área de 319,00 ha. 23. Intimem-se. 

Cumpra-se. 24. Publique-se a decisão no DJE. 25. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Barra do Garças, 27 de setembro de 2018. 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159550 Nr: 12560-96.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia Côrtes, Wanderley Iderlan Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judith Dias Teixeira Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes litigantes, bem como o arrematante, Sr. Wanderlei 

Iderlan Perim, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, a fim de que se 

manifestem acerca dos documentos emitidos pelo Cartório de 1º Ofício 

local (fls.467/484), sob pena de preclusão.

2. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159550 Nr: 12560-96.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia Côrtes, Wanderley Iderlan Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judith Dias Teixeira Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta:i)INDEFIRO o 

pedido de que os pagamentos sejam feitos diretamente à exequente, 

mantendo-se a sistemática da decisão de fls.358/360.ii)NOMEIO fiel 

depositária do imóvel matriculado sob o n. 2.856, Cartório de Registro de 

Imóveis, a executada JUDITH DIAS TEIXEIRA ESTEVES.iii)OFICIE-SE ao 

Cartório de Registro de Imóveis, com cópia desta decisão, a fim de que, 

quitados os encargos necessários, proceda com o registro da penhora, 

fl.73, bem como da arrematação da porção ideal de 129, 25, 30 ha (cento 

e vinte e nove hectares vinte e cinco ares e trinta centiares) constante da 

matrícula de n. 2.856, Cartório de Registro de Imóveis, fl.372, sob pena de 

crime de desobediência e responsabilidade funcional por parte da 

registradora ou de quem a substitua.iv)CHAMO o feito à ordem e, por 

conseguinte, SUSPENDO a imissão na posse do exequente até a 

demarcação da área a ser apossada.16.Ato contínuo, DEFIRO a produção 

de perícia topográfica, com a finalidade de se averiguar o excesso de 

área indicado à fl.82 diz respeito aos limites da matrícula 2.856 ou da que 

lhe é subjacente, número 26.089.17.Para tal mister, NOMEIO como perito o 

Engenheiro Agrimensor JOÃO JOSÉ DE MIRANDA NETO, cadastrado no 

Banco de Peritos do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, podendo 

ser encontrado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº. 1.731, Centro 

Empresarial Paiaguás – Consil - Cuiabá-MT, telefones (65) 98113-2840 e 

e-mail: mirandaneto@gmail.com, ressaltando que a devedora ficará 
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responsável pelo pagamento da remuneração do perito, nos termos do 

que dispõe o art. 95, do CPC/2015.18.INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem os quesitos, em 

15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).19.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).20.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285155 Nr: 10188-33.2018.811.0004

 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: Luiz Alberto Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 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 no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170640 Nr: 3063-87.2013.811.0004

 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: Rozimon Dias de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Martins Felício

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

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 18.Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC, 

ACOLHO os embargos de declaração por serem tempestivos, no entanto, 

no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, ante a ausência de erro material na 

decisão de fls.154/156.19.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.20.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198443 Nr: 2760-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarso Rodrigues Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE integralmente decisão de fl. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282046 Nr: 8335-86.2018.811.0004

 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: Paulo Cesar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1.INDEFIRO pedido de reconsideração, uma vez que não foram 

apresentados documentos que instruíssem o feito para concessão do 

beneficio da gratuidade da justiça.

2. Com relação ao erro material da decisão de fls. 27, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, e RETIFICO o nome do embargante passando a constar o nome de 

PAULO CESAR DA SILVA onde está MAXSUEL VALADÃO ANDRADE.

3. CERTIFIQUE-SE a secretaria, acerca do decurso do prazo para 

recolhimento das custas processuais.

4. Após, voltem-me conclusos.

5.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237918 Nr: 14749-71.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM 

LTDA - ME, Cássia Santos Manciolli, Omar de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO pedido retro, tendo em vista que o comparecimento 

espontâneo a execução supre a citação do executado conforme art. 239, 

§1º, CPC. Assim, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de 

direito, a fim de dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272530 Nr: 2659-60.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM LTDA - 

ME, Cássia Santos Manciolli, Omar de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de embargos à execução proposta por AUTO 

SOCORRO e LOCADORA BOA VIAGEM LTDA-ME em face de BANCO DO 

BRASIL S/A.

2. À fl. 18, foi determinada a emenda da inicial para comprovar a 

hipossuficiência da embargante, deixando a mesma decorrer o prazo 

embora devidamente intimada conforme certidão de fl. 20.

3. Após, foi estabelecido o recolhimento das custas no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

4. É O RELATÓRIO DECIDO.

5. A parte embargante embora devidamente intimada não recolheu as 

custas judiciais conforme decisão de fl.22, apesar, peticionou informando 

o deferimento da justiça gratuita no processo com código: 272530, que 

tramita perante a segunda vara cível. Cabe ressaltar que a decisão 

concessiva de outro Juízo não vincula obrigatoriamente este Juízo.

DISPOSITO.

6. Desta forma, REITERO o indeferimento da gratuidade da justiça, uma vez 

que não fora comprovada a gratuidade no prazo estipulado.

7. CERTIFIQUE-SE a secretaria acerca do decurso do prazo para o 

recolhimento das custas judiciais, conforme determinado à fl. 22.

8. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274341 Nr: 3702-32.2018.811.0004

 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: Ildene Gonzaga da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, 

Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, ROSANA GOMES DA ROSA - 

OAB:8.487-B, Sidnei Rodrigues De Lima - OAB:16653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Trata-se de uma ação de jurisdição voluntária, na qual a requerente 

solicita a expedição de alvará judicial com o propósito de receber valores 

depositados na conta vinculada do FGTS e PIS, e também para o 

recebimento de valores consignados em conta judicial vinculada ao 

processo n°1399-29.2017.5.23.0026, que tramita perante a Justiça do 

Trabalho em Barra do Garças.

 2. Verifica-se que os autos em questão já teve sentença, fls. 31/32, 

julgando procedente o pedido em retro e a expedição do alvará judicial. Em 

fls. 40/41, a requente pediu retificação no alvará visto que foi exigido pelo 

banco que constasse a finalidade do alvará, devendo ter a discriminação: 

“levantamento de saldo de FGTS e PIS”, DEFERIDO conforme fls. 42.

3. A requerente em fls. 46/47, pleiteou nova retificação, com o propósito 

de que conste no alvará judicial “para o recebimento dos valores 

existentes junto ao saldo de conta vinculada do FGTS e PIS da de cujus 

junto à Caixa Econômica Federal, e para o recebimento dos valores 

consignados em conta judicial vinculada ao processo 

n°1399-29.2017.5.23.0026, que tramita perante a Justiça do Trabalho de 

Barra do Garças”.

4. INDEFIRO o pedido de retificação quanto a parte de fazer constar o 

recebimento de valores que estão vinculados a conta judicial que tramita 

perante a Justiça Especial, visto que pedidos relativos ao recebimento de 

valores provenientes dessa ação, deverá ser realizado perante o órgão 

jurisdicional competente, qual seja a Justiça do Trabalho.

5. EXPEÇA o alvará judicial, conforme anotações de fls. 42.

6. Transitada em julgado e cumpridas todas as determinações desta 

sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38486 Nr: 87-25.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Walter Espejo Tejada, John Michael Souza 

Tejada, John Michael Souza Tejada, Jhonattan Gabriel Ramos Tejada, Aline 

Sousa Tejada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Pereira de Lima - 

OAB:OAB/GO 29.761, ALESSANDRO DIAS MIZAEL - OAB:18171/GO

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifica-se que trata de Cumprimento de 

Sentença, motivo pelo qual DETERMINO a imediata conversão da Ação de 

Conhecimento em Cumprimento de Sentença, retificando-se o cadastro no 

sistema Apolo e a capa dos autos.

2. No que tange à Impugnação apresentada pelo Executado às fls. 

582/584 e documentos de fls. 585/589, onde alega o excesso de 

execução e requer o deferimento de efeito suspensivo, cabe tecer alguns 

comentários.

3. O alegado excesso de excecução no montante de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) foi reconhecido pelo Exequente às fls. 591/596, tornando-se 

incontroverso que o valor da dívida é R$ 209.556,05 (duzentos e nove mil 

quinhentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), que atualizados 

perfazem o montante de R$ 285.139,25 (duzentos e oitenta e cinco mil 

cento e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos). Desta feita, 

HOMOLOGO tais cálculos para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

observando-se a multa prevista no art. 523, §1º, CPC/2015.

4. Outrossim, estribado no art. 525, §6º, CPC/2015, DEIXO de aplicar o 

almejado efeito suspensivo à Execução por entender que o seu 

prosseguimento não causará ao Executado dano grave ou de difícil 

reparação.

5. CUMPRA-SE, integralmente, as determinações de fls. 574.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233231 Nr: 11427-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES TEIXEIRA TERRAPLANAGEM LTDA ME, 

Luziano Alves Teixeira, Juliano Fraga Teixeira, Rogério Barros Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Muzzi Vieira - 

OAB:OAB/MS 17.783, Ana Claudia Damaceno - OAB:OAB/MS 15.654, 

André de Assis Rosa - OAB:19.077-A, Carolina Zenir Rezende do 

Carmo - OAB:OAB/MS 17.783, Daniel Victor Farias Castro. - 

OAB:17.609, Douglas da Silva Dos Santos - OAB:OAB/MS 20.273, 

Karina Souza Kasper - OAB:OAB/MS 17.434, Leonardo Bega Feijó - 

OAB:OAB/MS 16.919, TAKECHI IAUSSE - OAB:6113-A, VANESSA 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 VISTOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAXINGU E XINGU 

– SICREDI ARAXINGU (fl.227/232), atacando decisão de fl. 222, que 

indeferiu a petição inicial, uma vez que a parte autora deixou de proceder 

com a emenda determinada à fl. 217.

 2. Alega o embargante que a referida sentença foi omissa, uma vez que 

deixou de analisar petição do autor, que em resposta ao despacho que 

determinou a emenda à inicial (fl. 217), protocolou petição na data de 03 de 

ABRIL de 2018, juntada apenas na data de 13 de ABRIL de 2018, o que 

pode ter acarretado em prejuízo para a parte, tendo em vista ter sido o 

feito sentenciado na data de 10 de ABRIL de 2018.

3. Ademais, o embargante aduz que ocorrera cerceamento de defesa, 

afirmando que da decisão de fl. (217), que determinou a emenda à inicial, 

não fora a parte intimada pessoalmente para proceder com as 

necessárias providências, sob pena de extinção.

4. Intimado a se manifestar acerca dos embargos (fl. 234/235), a parte 

embargada deixou transcorrer o prazo sem a devida manifestação (fl. 

238).

5. É o que me cumpre relatar.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 7. Inicialmente, em análise aos Embargos de Declaração opostos, 

verifica-se que o mesmo não merece provimento.

 8. Depreende-se que a alegação de omissão da referida sentença, 

baseia-se na falta de análise da petição de fl. 223/224, juntada aos autos 

em momento posterior à sentença extintiva.

 9. Pois bem, em análise a petição retro (fl.223/224), verifica-se que a 

sentença extintiva, proferida por este juízo, em nada é omissa, tendo em 

vista que a manifestação não analisada, além de intempestiva (fl. 221), em 

nada acrescenta ao feito, pelo contrário, comprova a falta de interesse da 

parte na regularização processual, já que mesmo oportunizada a 

possibilidade de correção das irregularidades encontradas na inicial, 

deixou de proceder com as providências necessárias, atentando-se, à 

mera manifestação intempestiva de que não seriam devidas emendas à 

exordial.

10. Com relação à alegação de cerceamento de defesa à parte autora, 

melhor sorte não assiste ao embargante, que baseia-se no art. 485, §1º, 

CPC/15, para fundar seus ensejos. Assim dispõe o referido artigo.

Art. 485: O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II: o processo ficar parado por mais de 01 (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.

§1º: Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. (grifo nosso)

11. Ora, no caso em apreço, o fundamento legal para a extinção do feito, 

sem resolução do mérito, foi o disposto no inciso I, do art. 485, do CPC/15, 

que em momento algum determina que seja necessária a intimação pessoal 
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da parte para proceder com a emenda á exordial, sendo para tanto, 

necessária apenas a intimação do defensor constituído pela parte, quando 

existente, via matéria de imprensa, para que proceda com a correção das 

irregularidades apresentadass, resguardando tal necessidade de 

intimação pessoal para os casos previstos exclusivamente nos incisos II e 

III, como se vê claramente no §1º do referido art. 485, CPC/15.

12. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA 

INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DOS AUTORES. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. 

Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição 

inicial em razão dos autores não terem cumprido intimação para emendar a 

petição inicial e incluir a Caixa Econômica Federal como litisconsorte 

passiva necessária. 2. Não há necessidade ou previsão legal que obrigue 

a prévia intimação pessoal da parte autora para emendar a inicial, 

bastando a publicação do despacho na imprensa oficial o que foi cumprido 

pelo juízo prolator da sentença. 3. O indeferimento da inicial em razão da 

inércia da parte em relação ao cumprimento da determinação de emenda 

ao pedido, era decorrência de previsão expressa do artigo 284 do CPC de 

1973, que está mantida pelo artigo 321 do atual Código de Processo Civil, 

demandando, apenas, a intimação pela imprensa do advogado da parte 

autora para que regularize as pendências expressamente indicadas, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do 

processo sem o exame de seu mérito. 4. Sentença mantida. 5. Apelação 

d e s p r o v i d a .  ( T R F - 1  -  A C :  0 0 0 3 3 1 8 4 1 2 0 1 5 4 0 1 3 8 0 2  

0003318-41.2015.4.01.3802, Relator: JUÍZA FEDERAL DANIELE 

MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 28/09/2016, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 07/10/2016 e-DJF1)

13. Ademais, conforme análise dos autos, verifica-se que foi procedida a 

intimação do defensor da parte autora, por meio de publicação no DJE do 

dia 12 de DEZEMBRO de 2018, conforme se vê em certidão de fl. 220, 

afastando, portanto, quaisquer alegações de nulidade quanto às 

intimações realizadas.

14. Ante o exposto, verifica-se que não merece prosperar os argumentos 

que ensejaram a interposição dos presentes embargos.

 15. DISPOSITIVO.

16. Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos de Declaração de 

fls. 227/232, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na 

sentença de fl. 222, mantendo-a incólume, por seus próprios 

fundamentos.

 17. Cumpra-se integralmente a sentença de fl. 222.

18. Transitada em julgada a sentença retro, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo definitivo, procedendo-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 19. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251624 Nr: 7418-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Orlando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

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

OAB:18.473-A

 VISTOS.

1. Em que pese, bastante genéricos e confusos a petição inicial e a 

emenda à inicial (fls. 79), tenho que por ocasião da emenda à inical restou 

delimitado o valor que a parte Autora entende controverso e sob o qual 

pretende a repetição do indébito, qual seja, R$ 5.191,24 (fls. 79), bem 

como as pretensões elencadas às fls. 78 e 79vº.

2. Desta feita, em respeito ao princípio da primazia pela decisão de mérito, 

REJEITO a preliminar de ausência dos pressupostos processuais.

3. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Outrossim, verifico que o feito não carece de instrução probatória, 

sendo matéria de direito, estando o processo apto para ser julgado, nos 

termos do disposto no art. 355, I, do CPC/2015.

 5. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio 

da lealdade processual.

 6. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234092 Nr: 12096-96.2016.811.0004

 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: Maria da Piedade Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosan Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 VISTOS.

1. DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal 

da Autora e na oitiva das testemunhas arroladas pelo Requerido, bem 

como a juntada, devidamente justificada, de eventual documento que se 

mostre imprescindível para a elucidação do fato e/ou para a formação do 

convencimento.

2. Por corolário, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O 

DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), devendo a parte Requerida apresentar rol de testemunhas, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

 3. 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 (art. 455, § 3º, CPC/2015).

4. 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).

5. Expeça-se o necessári Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270146 Nr: 1133-58.2018.811.0004

 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: Wander Gonçalves da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Verifica-se que foram cumpridas integralmente as determinações de fl. 

35, sendo as Certidões Negativas de antecedentes Cíveis e Criminais, de 

2º Grau, do requerente, encartadas à fl. 36v, bem como juntada a fl. 41 a 

Certidão de Antecedentes Criminais fornecida pelo Instituto Nacional de 

Identificação.

2. Desta forma, vieram-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução.

 3. Ante o exposto, DESIGNO audiência de Instrução para O DIA 06 DE 

NOVEMBRO DE 2018, às 13h00min, HORÁRIO DE MATO GROSSO, a fim 

de que seja realizado o depoimento pessoal do requerente, bem como 

oitiva das testemunhas, observando-se que o rol de testemunhas 

apresentados pelo autor à fl. 17.

4. Vistas ao Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 166198 Nr: 8577-55.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale 

Delle Carpinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 Vistos.

1. A fim de evitar futuras alegações de nulidade, CHAMO O FEITO À 

ORDEM, para revogar a decisão de fl. 217.

 2. Desta forma, PROCEDA-SE com a intimação do executado, para que se 

manifeste acerca do pedido de adjudicação do bem apresentado pelo 

exequente, às fls. 210/216 e 219/225, nos termos do que dispõe o art. 

876, §1º, I, do CPC/15.

3. Após, venham-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269254 Nr: 487-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico J & J Ltda, Aurio Rodrigues Pedreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAVEL MALDI BORGES - 

OAB:62248

 Vistos.

1. Cumpra-se conforme determinado à fl. 44, observando-se o disposto no 

despacho inicial de fl. 19.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224593 Nr: 5675-90.2016.811.0004

 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: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Expresso Satélite Norte 

Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso, Abadio Pereira Cardoso Neto, 

Maria Clara de Morais Cardoso Fujioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ANTONANGELO JUNIOR 

- OAB:54875-B/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES - OAB:14853/GO, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, MARCO 

ANTONIO MUNDIM - OAB:841-DF, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. 

MARQUES - OAB:9995, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 249, conforme requerido.

2. DEVOLVA-SE o prazo para a parte Autora, querendo, manifestar a 

respeito da contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189373 Nr: 9794-65.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzilerne de Fátima Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:Oab/MT 

4.062

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por LUZILERNE DE 

FÁTIMA SOUSA em face de CEMAT- CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A.

2. À fl. 128, a parte executada se manifesta, apresentando comprovante 

de quitação integral do débito, requerendo assim a extinção do feito ante 

ao pagamento integral da dívida.

 3. À fl. 130 pugna a exequente pela expedição de alvará para a liberação 

dos valores quitados pelo executado.

 4. Após, vieram-me os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Diante do exposto, considerando o comprovante de depósito encartado 

à fls. 128v/129, onde resta demonstrada a quitação integral do débito por 

parte do executado, a extinção do feito ante ao cumprimento do disposto 

em sentença, é medida que se impõe.

 7. Dessa forma, uma vez que satisfeito o débito cobrado em juízo, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

8. EXPEÇA-SE alvará para a liberação dos respectivos valores em favor 

da parte exequente.

 9. CUSTAS pelo executado.

10. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 104418 Nr: 9420-88.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doris Urzedo Reimer Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - 

Unibanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo 

Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171045/SP, ANDREZA ZANUSSI BARRETO - 

OAB:171048/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14992-A-MT, JOÃO FLAVIO RIBEIRO - OAB:OAB/SP 66.919, 

Takeshi Luasse - OAB:6113-a

 VISTOS.

 1. Denota-se dos autos, que os Embargos de Declaração opostos à fl. 

270, atacam decisão erroneamente lançada no Sistema Apolo, na data de 

30 de Maio de 2018, já devidamente cancelada por lançamento indevido.

 2. Ante o exposto, DESCONSIDERO os Embargos de declaração opostos 

pelo requerido, uma vez que a decisão alvo dos embargos não resguarda 

relação com o presente feito, e por consequência já fora devidamente 

cancelada no Sistema.

 3. Ademais, considerando as informações de fl. 208, OFICIE-SE à 

Comarca de ARAGARÇAS/GO, para que informe a existência de 

eventuais valores vinculados à este processo de cód. 9420-88.2010, que 

fora distribuído anteriormente naquela comarca sob o cód. 

356858-95.2009.8.09.0014.

 4. Caso se verifique a existência de saldo referente à este feito, 

PROCEDA-SE com a transferência para a instituição responsável pelos 

depósitos judiciais desta Comarca.

 5. Após, realizada a transferência dos respectivos valores, INTIMEM-SE 

as partes para que se manifestem nos autos, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 6. Após, voltem-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273192 Nr: 3079-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->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: NBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO - 

OAB:3.971

 Vistos.

1. Tendo em vista a mudança de data para realização do Projeto Oficina de 

Parentalidade e Divórcio (Pais e Filhos), que ocorrerá no dia 29 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 12h (MT), na Escola Interativa Coopema, situada 

na Rua Independência, nº 2742, Bairro Cristino Cortes, 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.Expeça-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219704 Nr: 2625-56.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiber Fernando Nunes Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261531 Nr: 13944-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99706 Nr: 4709-40.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Cosméticos & Cia Ltda - ME, Juarez 

Viana Ferreira, Keila Macedo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Goés Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

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

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68875 Nr: 2337-26.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Adamo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920, Vitor Chaves Siqueira - OAB:27.148-GO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157122 Nr: 9451-74.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizomar Jesus Placido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Sia, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte requerida acerca da decisão abaixo transcrita: 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.: 285733 Nr: 10500-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faruk Hamida Ferreira de Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 
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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 no valor de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270366 Nr: 1257-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI EMPREENDEDORES - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE MARIA ARRUDA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 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 no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279540 Nr: 6937-07.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. F. de B. Monteiro, Livia Oliveira Nunes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO ARRAES 

QUEIROZ - OAB:24.325-MT, Lazaro Humberto Pinto de Farias - 

OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.99,§§2º e 3º, 

CPC/2015.

2.Não havendo preliminares para serem analisadas nem nulidades para 

sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.

3.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.: 264585 Nr: 15878-77.2017.811.0004

 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: Antonio Ranulfo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislene Mendes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:16.653/MT

 VISTOS.

1. Diante do contido em fls.91/96, apense-se o presente feito aos autos de 

Reintegração de Posse de Cód.266089, voltando-me conclusos para 

análise de eventual conexão entre as demandas.

2. PROCEDA com as anotações do patrono de fl.63 junto ao Sistema 

Apolo, para fins de publicações e intimações.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157122 Nr: 9451-74.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizomar Jesus Placido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Sia, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160688 Nr: 1364-95.2012.811.0004

 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: José Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, Lucineide Maria de Almeida 

Albuquerque - OAB:72973/SP, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL 

GONÇALVES DOS REIS, para devolução dos autos nº 

1364-95.2012.811.0004, Protocolo 160688, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205498 Nr: 6880-91.2015.811.0004

 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: MAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO DE 

MARTINS E PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

6880-91.2015.811.0004, Protocolo 205498, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 
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38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165452 Nr: 7519-17.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorival Bonifácio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

CLAUDINO CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

7519-17.2012.811.0004, Protocolo 165452, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211702 Nr: 10503-66.2015.811.0004

 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: Norma Alves da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETH 

MARTINS FERREIRA, para devolução dos autos nº 

10503-66.2015.811.0004, Protocolo 211702, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279704 Nr: 7040-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria Comércio & Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES COSTA - 

OAB:21529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRO 

TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, para devolução dos autos nº 

7040-14.2018.811.0004, Protocolo 279704, 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.: 101940 Nr: 6943-92.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Olindo da Silva, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36412 Nr: 1046-30.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer - Indústria & Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Zero Setenta Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 8.824

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇAÕ DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pelo AÇOFER – INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA em desfavor de AUTO 

POSTO ZERO SETENTA LTDA, todos qualificados nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

278/279, em que estabeleceram a forma de pagamento da dívida.

3. Às fls. 280 foi determinado ao executado para que constituísse 

procurador nos autos.

4. O executado informou às fls. 282/283 que tem total interesse na 

homologação do acordo, bem como acostou aos autos procuração às fls. 

284.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

7. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 278/279, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

8. Custas devidas pelo executado. Os honorários advocatícios serão 

suportados na forma entabulada no acordo (item 10 – f. 279).

9. Ainda, DETERMINO a suspensão do feito pelo período de 16 (dezesseis) 

meses, até a data de 26/01/2020, para total cumprimento da obrigação, 

nos termos do art.922, do CPC/2015.

10. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias, para manifestação acerca do cumprimento da 

obrigação, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC/2015.

11. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

12. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151668 Nr: 1913-42.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yoki Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Alimentos Lana Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Carneiro 

Queiroz - OAB:SP 163.613, Maicon Pedro Duarte de Moraes - 

OAB:22768/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Carneiro 

Queiroz - OAB:SP 163.613, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 VISTOS.

1. INTIMSE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste 

aos autos planilha de cálculo atualizada do débito, nos termos do art.798, I, 

“b”, do CPC/2015, a fim de viabilizar análise do pedido de fl. 151.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274270 Nr: 3665-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Belchior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE A PARTE AUTORA PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA DE 

INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague as custas iniciais do processo,sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 330, inciso IV c/c 290 ambos do CPC.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184916 Nr: 6218-64.2014.811.0004

 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: Elismar Machado Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo Dantas de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Sguizardi - 

OAB:16.483, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, Vinicius de 

Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, movida por ELISMAR 

MACHADO FERNANDES em desfavor de ERIVALDO DANTAS DE MATOS.

 2. Verifica-se que o autor foi intimado pessoalmente via oficial de justiça 

para que manifestasse no prazo de 05 (cinco) dias acerca do interesse 

em prosseguir com o feito, sob pena de extinção (138/139).

 3. Conforme o teor da certidão de fls. 140 o autor até o presente momento 

não manifestou nos autos.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 5. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

6. Diante do manifesto desinteresse do autor pelo regular andamento do 

feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

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

necessárias.

8. CUSTAS pelo autor, conforme decisão de fls.26.

 9. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257303 Nr: 11065-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cooperativo do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Flávia Farias Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida BANCO COOPERATIVO DO 

BRASIL S/A - BANCOOB em desfavor de ANA FLAVIA FARIAS, todos 

qualificados nos autos.

 2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 61/62.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

4. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 61/62, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

5. Custas e honorários conforme entabulado no item “5” do referido 

acordo.

 6. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81223 Nr: 4537-69.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que o executado Paulo Roberto de Almeida foi citado via 

edital à fl. 30 e permaneceu inerte, NOMEIO a Defensoria Pública desta 

comarca para, na qualidade de curador especial, apresentar defesa no 

prazo legal, com fundamento no artigo 72, II, CPC.

2. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de suspensão 

acostado pela parte exequente à fl. 102.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272798 Nr: 2839-76.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Postergo a análise do pedido retro até a manifestação do exequente 

nos autos principais no que tange ao acordo informado.

2. Manifestando-se o banco, venham me conclusos, com urgência.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265803 Nr: 16661-69.2017.811.0004

 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): Fabiano Moraes Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às empresas privadas 

mencionadas, uma vez que as empresas não tem qualquer vínculo com a 

demanda e a diligência de informar o endereço atual do requerido cabe ao 

autor.

 2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte Requerida.

 3. Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251372 Nr: 7246-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Teixeira Fernandes, Deusvane Quirino 

Rego Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte contrária, conforme 

dispõe o art. 257 do CPC/2015.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da executada 

Deusvane Quirino Rego Teixeira (CPF: 627.543.351-53).

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

4. Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167046 Nr: 9692-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edward Feitosa Vieira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gomes Ferreira, Júlio César Barges de 

Rezende, Júlio César & Roberto Advogados Associados S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio César Borges de 

Rezende - OAB:8583-DF, Roberto Gomes Ferreira - OAB:11.723 - DF

 DISPOSITIVO:10.Posto isto, com base no art. 1.022 do CPC/2015, 

ACOLHO os embargos de declaração para tornar sem efeito os itens “8” e 

“11” da decisão de fls. 510/511 face a omissão quanto ao prosseguimento 

do feito em relação ao valor remanescente do débito.11.Assim, sanada a 

controvérsia, INTIMEM-SE as partes executadas, por meio dos patronos 

nos autos constituídos, para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor do 

débito remanescente no valor de R$3.173,61 (Três mil, cento e setenta e 

três reais e sessenta e um centavos), conforme demonstrativo de fls. 

515v, sob pena de expropriação de bens.12.Por fim, cumpra-se a decisão 

de fls. 510/511 no intuito de que sejam expedidos o competente alvará de 

levantamento e ofício destinado a Caixa Econômica Federal.13.Intimem-se. 

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 49205 Nr: 2864-46.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Gouveia de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que o perito expôs planilha de 

honorários detalhada à fl. 353. Ademais, em simples consulta à tabela de 

honorários Periciais da Associação dos Peritos Contadores de Mato 

Grosso, percebe-se que os valores apresentados pelo perito não destoam 

daqueles contidos na tabela supracitada.

2. Ante o exposto, INDEFIRO as impugnações aos honorários periciais de 

ambas as partes.

3. Cumpra-se a decisão de fl. 348.

 4. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275496 Nr: 4418-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Gaspar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS, 

movida por MARISTELLA GASPAR DE SOUZA em desfavor de LUIS DE 

SOUZA.

 2. Verifica-se que em decisão proferida às fls. 08 foi facultado à parte 

autora para que emendasse a peça inicial.

 3. Conforme o teor da certidão de fls. 10 a parte autora devidamente 

intimada, deixou transcorrer o prazo sem proceder com o determinado na 

decisão de fls. 08.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 5. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

6. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

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

necessárias.

8. CUSTAS pelo autor.

 9. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287924 Nr: 11798-36.2018.811.0004

 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: João Paulo Chaves Eboli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Harich Linauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Cite-se o Requerido, Alfredo Harich Linauer (fl. 11), por edital, 

consignando as advertências legais, bem como citem-se da mesma forma, 

com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos.

2. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial.

 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado, e do 

Município. Remetam-se cópias da inicial e documentos.

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72779 Nr: 6005-05.2007.811.0004

 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: Nilson Balbino Vilela Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo de Carvalho Rosa, Daniella de Carvalho 

Rosa, Raquel de Carvalho Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Balbino Vilela Junior - 

OAB:5.982-MT, Paulo Roberto de Almeida Santos Filho - 

OAB:13685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIVER PAULO SIQUEIRA DE 

SOUZA - OAB:21.619, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 11.Diante do exposto e de tudo que dos autos consta, MANTENHO o 

perito nomeado e, por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte 

demandada para, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite os valores 

relativos aos honorários.12.Consigno que a parte embargante ficará 

incumbida pelo adimplemento dos honorários periciais, uma vez que 

pleiteou pela produção da prova às 165/166. 13.Ressalto que o pagamento 

dos referidos honorários se trata de ônus e não de obrigação imputada à 

parte demandante e, caso não se interesse na produção da referida 

prova, basta que não efetue o pagamento das despesas e arque com o 

ônus da sua conduta.14.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.15.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.16.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.17.Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174936 Nr: 8495-87.2013.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Vieira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A, IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:30669/GO

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida 

pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em desfavor de ANA 

MARIA VIEIRA DE ALMEIDA.

 2. Verifica-se que às fls. 97/98 o exequente requereu a realização de 

penhora via sistema BACENJUD no valor total do débito na conta do 

executado.

3. O pedido retro foi indeferido às fls. 99, bem como restou determinado a 

intimação pessoal do exequente para que promovesse o regular 

prosseguimento do feito.

4. O autor devidamente intimado (AR-fls. 100-verso) deixou transcorrer o 

prazo sem manifestar nos autos, conforme o teor da certidão de fls 101.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 6. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

7. Diante do manifesto desinteresse do 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/2015.

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

necessárias.

9. CUSTAS pelo executado.

 10. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287992 Nr: 11834-78.2018.811.0004

 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: Niceza Ferreira da Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Vale do Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Cathedral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 28 de 

Novembro de 2018, às 12h30min, consignando as advertências legais, 

bem como citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos.

2. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015).

 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286353 Nr: 10825-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262523 Nr: 14568-36.2017.811.0004

 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: Damião Nunes Barbosa Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terceiros Interessados

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto, com fulcro no art. 110, §2º, da Lei 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinando a RETIFICAÇÃO 

da Certidão de Casamento do requerente devendo constar como nome 

DAMIÃO NUNES BARBOSA, permanecendo inalterados os demais 

dados.13.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.14.SEM CUSTAS 

E SEM HONORÁRIOS, visto que se trata de procedimento de jurisdição 

voluntária onde não houve resistência à pretensão do autor.15.OFICIE-SE 

o 6º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE BRASÍLIA-DF, a fim de que seja 

retificado o nome do autor em seu assento na Certidão de Casamento. 

16.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE o cumprimento de todas as 

determinações e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.17.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 51650 Nr: 1409-46.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. Barrichello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 11.Ante o exposto, a fim de avaliar a possibilidade de deferimento do 

pleito do exequente, INTIME-SE-O para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos documentos hábeis a comprovar suas afirmações de fl. 

228, ou qualquer outra prova que evidencie a possibilidade de penhora do 

bem em questão, sob pena de rejeição dos embargos 

declaratórios.12.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271621 Nr: 2042-03.2018.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR ANTONIO LIMBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelo BV 

FINANCEIRA S/A em desfavor de JOSEMAR ANTONIO LIMBERGER, todos 

qualificados nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

31/31-verso.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 31/31-verso, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Custas processuais pelo requerido. Honorários de advogado na forma 

entabulada no acordo.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264772 Nr: 16024-21.2017.811.0004

 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: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pasquali Pasquali - 

OAB:OAB/SP 155.574, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelo BV 

FINANCEIRA S/A em desfavor de OSMAR MARTINS DA SILVA, todos 

qualificados nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 31/33.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 31/33, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Custas processuais pelo requerido. Honorários de advogado na forma 

entabulada no acordo.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173639 Nr: 6842-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. E. Mercearia Ltda, Edson Carlos Vilela 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido da parte exequente acostado às fls. 140/141 para 

proceder à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter as 

últimas declarações de imposto de renda da parte executada, 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288019 Nr: 11854-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FRANCISCO SIMÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA SILENE SIMÃO

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

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento nos artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos do CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para substituir o encargo público 

anteriormente exercido pela genitora Sra. Arcelina Francisca de Jesus, em 

decorrência de seu óbito e, por consequência, NOMEIO o Sr. CLAUDINO 

FRANCISCO SIMÃO PEREIRA como curador provisório da sua irmã Sra. 

KÁTIA SILENE SIMÃO, o qual ficará responsável pela administração e 

representação dos bens e demais atos da vida civil da interditanda. 

12.Frente às considerações expostas, DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial na residência da interditanda, pela equipe forense, cujo laudo 

deverá ser emitido em 20 (vinte) dias, observando-se os seguintes 

critérios: a)Entrevista pessoal com o(a) interditando(a); b)Exame de 

documentos dos autos;c)Avaliação/exame/resumo da personalidade do(a) 

interditando(a).13.CIÊNCIA ao Ministério Público.14.DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015.15.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223857 Nr: 5188-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Arthur Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - 

OAB:6.057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida 

por PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em desfavor 

de DROGARIA ARTHUR LTDA.

 2. Verifica-se que a última manifestação do exequente nos autos (fls. 

52/52-v) foi juntada em 13/02/2017 conforme consulta no sistema Apolo.

 3. O autor foi intimado via DJE às fls. 56 e pessoalmente conforme o AR 

de fls. 62, contudo até o presente o momento não manifestou nos autos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 5. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

6. Diante do manifesto desinteresse do 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/2015.

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

necessárias.

8. CUSTAS pelo executado.

 9. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241538 Nr: 333-64.2017.811.0004

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronides Cardoso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelo BANCO DO 

BRADESCO S/A em desfavor de ERONIDES CARDOSO, todos qualificados 

nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

51/51-v.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 51/51-v para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Custas processuais pelo requerido. Honorários de advogado na forma 

entabulada no acordo.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288068 Nr: 11895-36.2018.811.0004

 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: Luciane Araújo Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnólia Albuquerque Peres Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fran Karlos de Oliveira - 

OAB:21.222 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a Autora instrua o feito com a declaração de 

imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015: 8.Ou, proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250019 Nr: 6185-69.2017.811.0004

 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: Osana Rodrigues de Menezes, Marila Rodrigues de 

Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 OAB-MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A

 .20.INTIMEM-SE as partes para a indicação eventuais assistentes 

técnicos e a apresentação de quesitos, em 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 465, §1º, CPC.21.Após, INTIME-SE o perito nomeado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem como que 

apresente sua proposta de honorários e a conta bancária para o depósito 

de valores. (Art. 465, §2º, CPC).22.Em caso de resposta negativa, 

voltem-me conclusos para ulterior deliberação.23.No caso de aceitação da 

nomeação e apresentação dos honorários, INTIME-SE a parte requerida, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que deposite os valores relativos aos 

honorários.24.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.25.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.26.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.27.Postergo a análise do pedido de 

depoimento pessoal, para momento ulterior a produção de prova pericial. 

28.Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3426 Nr: 662-14.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gercides Cavezan Leite, Espólio de 

Pedro Rosa Leite Filho, Pedro Leite Neto, Maria de Lourdes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Willian Dias Caversan - OAB:17543

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN, para devolução dos autos nº 662-14.1996.811.0004, 

Protocolo 3426, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167288 Nr: 10048-09.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Almeida Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY EDUARDO 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 10048-09.2012.811.0004, 

Protocolo 167288, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280332 Nr: 7384-92.2018.811.0004

 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: Rafaela Sousa Thomazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Almeida Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY EDUARDO 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 7384-92.2018.811.0004, 

Protocolo 280332, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239554 Nr: 15929-25.2016.811.0004

 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: Simone Silva Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 15929-25.2016.811.0004, 

Protocolo 239554, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155537 Nr: 7500-45.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jheninfer Lopes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arísio Monteiro de Magalhães 

- OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 7500-45.2011.811.0004, 

Protocolo 155537, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191219 Nr: 11187-25.2014.811.0004

 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: Neusa Mingoti dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érika Bilego Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA DAVD 

BARROS. - OAB:20.213, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 11187-25.2014.811.0004, 

Protocolo 191219, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226030 Nr: 6508-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda, Savio Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liane Roseni Schirmbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ PAULO 

GONSALVES DE REZENDE, para devolução dos autos nº 

6508-11.2016.811.0004, Protocolo 226030, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276885 Nr: 5342-70.2018.811.0004

 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: Joana Francisca de Souza Belem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Bernardes de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETH 

MARTINS FERREIRA, para devolução dos autos nº 

5342-70.2018.811.0004, Protocolo 276885, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265088 Nr: 16226-95.2017.811.0004

 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): Mundial Auto-Center Ltda, Bernadete Costa 

Miranda, Roberto Garcia Miranda, Renato Costa Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRO 

TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, para devolução dos autos nº 

16226-95.2017.811.0004, Protocolo 265088, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271369 Nr: 1871-46.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundial Auto-Center Ltda, BERNARDETE COSTA 

MIRANDA, Roberto Garcia Miranda, Renato Costa Garcia Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRO 

TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, para devolução dos autos nº 

1871-46.2018.811.0004, Protocolo 271369, 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.: 170527 Nr: 2935-67.2013.811.0004

 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: Bradesco Leasing S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermogenes Florencio de Castilho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:MT 8794-A, MARIA LÚCIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206, Thiago 

de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no valor total de R$ 18,00, devendo 

acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55526 Nr: 2791-74.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Ativos S/A Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Cristina Algodoal de Almeida Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, no valor total 

de R$ 18,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233234 Nr: 11428-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário César Crema, Zita Gafuri Crema

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Mascarenhas, Helena Costa 

Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O

 DISPOSITIVO.17.Diante de tudo que consta nos autos:i)INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência de fls. 583/588. ii)REFUTO a preliminar vergastada de 

ilegitimidade passiva da parte Helena Costa Jacarandá.18.Não havendo 

vícios processuais a serem sanados de ofício, DOU O FEITO POR 

SANEADO.19.INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.20.Após, com ou sem 

manifestação das partes, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público 

para manifestar, no prazo legal. 21.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191084 Nr: 11090-25.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Costa Jacarandá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

1. Tendo em vista o acordão que negou provimento ao recurso interposto 

pelo réu, dou seguimento ao processo.

2. À exceção da prescrição, as demais preliminares arguidas pelo autor 

às fls. 150/165 já foram objeto de análise, por força da decisão de fl. 

146/147.

3. No mais, aduz a parte ré que a pretensão da autora deve ser atingida 

pela prescrição quinquenal. Tal afirmação não merece prosperar, haja 

vista o que a seguir expõe.

4. Conforme apresentado pelo próprio réu, a sentença exequenda 

transitou em julgado na data de 27.10.2009. Uma vez que o prazo 

prescricional desta ação é de 05 (cinco) anos, o termo final para propor a 

presente demanda é a data de 27.10.2014.

 5. Observa-se à fl. 05, que a ação foi interposta em 21.10.2014, e não dia 

28.10.2014, conforme erroneamente dito pelo réu à fl. 150v. Assim, como 

a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da demanda, 

conforme o art. 219, §1º do CPC/73, verifica-se que o pleito em tela não se 

encontra prescrito.

6. Não havendo nada mais a ser analisado neste momento e nem vícios 

processuais a serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

 7. Constato que o objetivo da presente demanda é apurar se a autora 

possuía caderneta de poupança à época do plano verão, bem como 

auferir o valor nela contido.

 8. Dito isso, INTIMEM-SE as partes para indicarem fundamentadamente as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão/indeferimento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225119 Nr: 5957-31.2016.811.0004

 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: Elvani Schalemberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 12.Diante do exposto e de tudo que consta nos autos, INVERTO O ÔNUS 

DA PROVA. 13.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.14.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169962 Nr: 2208-11.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. Nascimento da Silva, Nara Cinthya 

Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): N. C. NASCIMENTO DA SILVA, CNPJ: 

09487891000127 e atualmente em local incerto e não sabido NARA 

CINTHYA NASCIMENTO SILVA, Cpf: 49593510125, brasileiro(a), 

comerciante, Telefone 99151040. 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: 11/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de N. C. NASCIMENTO DA SILVA 

e NARA CINTHYA NASCIMENTO SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor do 

ICMS garantido integral., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 201210614/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/10/2012

 - Valor Total: R$ 17.987,79 - Valor Atualizado: R$ 17.987,79 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 2208-11.2013.811.0004 – Código 

169962Vistos.Diante das frustradas tentativas de citação das partes 

requeridas, defiro a citação por edital.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 24 de julho de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz 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, Camila Maria Souza 

Cardozo, digitei.

Barra do Garças, 02 de agosto de 2018

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274315 Nr: 3689-33.2018.811.0004

 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: Elizeth de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 109, §2º da Lei 6.015/73, julgo 

procedente o pedido formulado na inicial, determinando a retificação da 
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certidão de nascimento de Elizete de Matos, passando a ser grafado o 

nome de Elizeth de Matos.Em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.Sem custas.Expeça-se o necessário à averbação desta sentença no 

Cartório de Registro Civil respectivo.Após o trânsito em julgado, 

certifiquem-se o cumprimento de todas as determinações e arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 20 de setembro de 

2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212916 Nr: 11186-06.2015.811.0004

 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: CGMM, CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca do laudo 

pericial de fls. 77/80, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 94509 Nr: 8280-53.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wanessa Moreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thyago Henrryk Barros Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 PROCESSO CÓD. 94509

Vistos.

Deferido o pedido de penhora online em contas em nome da executada, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191435 Nr: 11339-73.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPBVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GQT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 PROCESSO CÓD. 191435

Vistos.

Deferido o requerimento do autor e realizada a busca de ativos em nome 

do executado, via sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, conforme 

comprovante anexo.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora ou requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão 

do feito.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259715 Nr: 12700-23.2017.811.0004

 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: LAdSM, LÁdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nohana Moraes de Oliveira - 

OAB:GO 47.203

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 12700-23.2017 (259715)

Requerente: Louise Ali dos Santos Menezes.

Representante: Loou-Anny Ali dos Santos Teixeira.

Requerido: Thiago Menezes Ribeiro.

Vistos.

Trata-se de ação de alimentos proposta por Louise Ali dos Santos 

Menezes, representada por Loou-Anny Ali dos Santos Teixeira, em face 

de Thiago Menezes Ribeiro.

Pugnou, em sede de liminar, do deferimento de alimentos provisionais, e no 

mérito o arbitramento dos alimentos definitivos.

A inicial foi recebida a fl. 31, momento em que foi fixado 01 (um) salário 

mínimo como alimentos provisionais.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição amigável, fl. 

43.

A fl. 44, o requerido pediu a reconsideração da decisão de arbitrou os 

alimentos provisionais. Juntou documentos de fl. 45.

A fls. 46 o requerido apresentou contestação.

A fls. 74 o requerente apresentou réplica.

A fls. 142, o requerido reiterou o pedido de reconsideração da decisão 

que arbitrou os alimentos provisionais.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela designação de audiência 

de instrução de julgamento.

É o relatório.

Pugna o requerido pela reconsideração da decisão que deferiu os 

alimentos provisionais. Alega, em suma, que não possui condições de 

pagar o valor arbitrado.

Analisando os documentos carreados até o momento aos autos, 

verifica-se que os alimentos provisionais como postos, 80% (oitenta por 

cento) do salário mínimo, ultrapassa o binômio necessidade/possibilidade, 

uma vez que há informação de que o requerido aufere a renda de 

1.149,40 (mil cento e quarenta e nove reais e quarenta centavo).

Dessa forma, reduzo os alimentos provisionais para a razão de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo.

De lado outro, extrai-se dos autos que o ponto controvertido cinge-se 

entorno do valor da pensão alimentícia almejada.

 Portanto, não restando mais questões a serem dirimidas, dou o processo 

por saneado.

Designo audiência de conciliação/instrução e julgamento para o dia 

28.11.2018, às 15:00 horas (MT).

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170249 Nr: 2559-81.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS, VFdS, LFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSPdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 170249

Vistos.

Indefiro a intimação por hora certa, tendo em vista que o oficial de justiça 

não apontou elementos que o levassem a crer que o executado se furtou 

a recebe-lo.

Faculto à parte diligenciar o paradeiro do executado.

Assim feito, independentemente de nova determinação, proceda-se a 

penhora e avaliação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207125 Nr: 7835-25.2015.811.0004

 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: AKBdS, PHBdS, AACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 7835-25.2015 (207125)

Autor: A. K. B. de S. e outros

Réu: Marilza Francisca de Brito.

Vistos.

Trata-se de ação de guarda compartilhada, combinado com alimentos, 

combinado com regulamentação de visita proposto por Ana Karolyna Brito 

de Souza e Pedro Henrique, representados por André Antônio Carias de 

Souza, também autor da demanda, em face de Marilza Francisca de Brito, 

todo já qualificados nos autos.

Alega o autor, em suma, que está separado da requerida e que possui a 

guarda provisória dos filhos, também autores da demanda. Alega que tem 

custeado sozinho todas as despesas dos filhos.

Dessa forma, requereu a regulamentação da guarda, a fixação de 

alimentos no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente.

A inicial foi recebida sendo na oportunidade deferido o pedido de alimentos 

provisionais no valor de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) e 

a realização de estudo multidisciplinar nas partes, fs. 18.

A fls. 21 aportou nos autos Relatório de Estudo Social realizado nas 

partes.

A fls. 30 o Ministério Público manifestou-se pela aplicação dos efeitos da 

revelia e a procedência do pedido inicial para arbitrar o importe de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo a título de pensão alimentícia e a 

concessão da guarda definitiva ao pai.

A fls. 35 a requerida apresentou contestação requerendo a fixação da 

pensão no importe de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, a fixação 

da guarda definitiva ao pai e ao direito de visita.

A fl. 52 o autor pugnou pela prisão civil da ré, ante a inadimplência dos 

alimentos provisionais deferidos.

É o relatório.

Verifica-se que o presente caso versa sobre matéria unicamente de 

direito, não carecendo de instrução probatória, motivo pelo qual, por 

entender que se encontra suficientemente instruído para o 

pronunciamento definitivo, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Busca o autora a regularização da guarda bem como a fixação de 

alimentos em favor dos menores Ana Karolina Brito de Souza e Pedro 

Henrique Brito de Souza.

Quanto aos alimentos requeridos, tem-se que é direito indisponível e 

constitui em obrigação a ser adimplida pelos pais. No caso dos autos é o 

genitor quem está com a guarda dos dois filhos, tendo assumido tal ônus 

desde a separação.

É cedido, ademais, que o direito à prestação de alimentos está 

condicionado ao binômio necessidade/possibilidade.

Portanto, as normais legais atinentes ao direito recíproco de postular 

alimentos entre parentes e cônjuges, não estabelecem outras condições, 

que não o ônus de demonstrar a necessidade do alimentando, e a 

possibilidade do alimentante de fornecer os recursos, sem prejuízo do seu 

próprio sustento, conforme se vê nos artigos 1.694 e 1.695 do Código 

Civil.

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 

aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível 

com a sua condição social, inclusive para tender às necessidades de sua 

educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, 

quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.”

“Art. 1.695. São devidos alimentos quando quem os pretendem não tem 

bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, 

e aquele, de que reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque dos 

necessário ao seu sustento.”

Assim, deve ser observadas as necessidade do alimentando, bem como, 

criteriosamente considerada a capacidade de quem irá prove-las.

Sabe-se que a prestação de alimentícias tem como objetivo garantir ao 

alimentando a satisfação de seus necessidades básicas, tais como 

alimentação vestuário, lazer, educação, higiene pessoal, saúde etc.

Assim, aos pais surge o dever de sustentar os filhos menores (art. 1.566, 

IV, CC), sendo tal obrigação incondicionada, decorrente do poder familiar 

cabendo a ambos os genitores criar, educar e proteger a criança, 

concedendo-lhe o mínimo para uma sobrevivência digna.

Nesse contexto, indiscutível que decorrente dos laços de parentesco é 

dever da mãe auxiliar o genitor dos infantes no sustento destes, 

sopesando-se, para a fixação da verba alimentar, os dois elementos 

basilares no respeitado binômio possibilidade/necessidade, cujo liame 

forma o norte para a fixação de um justo valor.

Dessa forma, tendo em vista o conjunto probatório dos autos, tem-se 

como plenamente razoável a fixação da verba alimentar no montante de 

25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

No tocante à guarda apesar do pedido principal do autor ser pela guarda 

compartilhada, é visível, conforme relatório de estudo social, que os 

menores encontram-se melhor amparados sob os cuidados do genitor, 

local onde lhes são proporcionado um desenvolvimento pleno e saudável. 

Ademais, o genitor vem exercendo tal mister desde a separação fática, 

inexistindo informações contrárias à permanência dos filhos com o autor, 

bem como qualquer tipo de oposição por parte da genitora.

Logo, a manutenção do genitor como guardião se apresenta, no momento, 

como medido mais adequada a ser adotada, cabendo à requerida o direito 

de visita que, em razão da ausência de oposição, poderá ser definido de 

maneira livre durante o período escolar e com divisão das férias em 

metade para cada um dos pais.

Por fim, quanto ao pedido referente a prisão civil ante a inadimplência das 

prestações alimentícias deferida liminarmente, deixo de analisa-los, pela 

inviabilidade da via eleita – artigo 531, §1º do CPC.

Portanto, fortes nas razões acima exposta e por tudo que dos autos 

consta, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para 

condenar a requerida Marilza Francisca de Brito ao pagamento de 25% 

(vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, em favor de Ana 

Karolyna Brito de Souza e Pedro Henrique Brito de Souza, a título de 

pensão alimentícia.

Determino que a guarda dos menores Ana Karolyna Brito de Souza e 

Pedro Henrique Brito de Souza permaneçam com o genitor André Antônio 

Carias de Souza, fixando o direito de visita da genitora Marilza Francisca 

de Brito de forma livre durante o período escolar, com divisão das férias 

para cada um dos pais.

Por fim, julgo extinto o processo como resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Defiro o benefício da justiça gratuita para a requerida.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 04 de setembro de 2018.
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Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195496 Nr: 821-87.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMC, NdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Halaiany Figueiredo Silva - OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 821-87.2015.811.0004 – Código 195496

Vistos.

Em razão das certidões de fls. 71 e 72, designo novamente audiência de 

conciliação/mediação para o dia 22 de novembro de 2018, às 15h00min 

(MT).

Intime o réu via missiva da solenidade marcada.

Intime-se a parte autora.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287430 Nr: 11516-95.2018.811.0004

 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: Fabricio Henrique Leite de Macedo, Fernanda Leite de 

Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sousa Nobre - OAB:MG 

136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11516-95.2018.811.0004 – Código 287430

Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que seja hábil 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.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270033 Nr: 1053-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 PROCESSO 1053-94.2018.811.0004 (CÓD. 270033)

Vistos.

Considerando que as partes concordaram com o pedido de dispensa da 

audiência de conciliação, tendo desinteresse na composição consensual, 

CANCELO a audiência designada, nos termos do art. 334, §4°, I, do Código 

de Processo Civil.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 03 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90311 Nr: 4153-72.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Márcia 

Aparecida Mendanha Bueno, Anísio Bueno, João Eustáquio do 

Nascimento, Anísio Bueno Júnior, Anisio José Bueno, Baltazar José de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÁRCIA APARECIDA MENDANHA 

BUENO, Cpf: 46669957149, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido ANÍSIO BUENO JÚNIOR, Cpf: 45236453615, Rg: 14515796, 

brasileiro(a), casado(a), empresário/agropecuarista, atualmente em local 

incerto e não sabido ANISIO JOSÉ BUENO, Cpf: 01678625701, 

brasileiro(a), casado(a), empresário, atualmente em local incerto e não 

sabido ANÍSIO BUENO, Cpf: 00916765687, Rg: 225.790, viuvo(a), 

empresário, atualmente em local incerto e não sabido JOÃO EUSTÁQUIO 

DO NASCIMENTO, Cpf: 25530968600 e atualmente em local incerto e não 

sabido BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA, Cpf: 02364484120, 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: 23/06/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de BARRATTUR TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA, MÁRCIA APARECIDA MENDANHA BUENOE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de relativo à Certidão de 

Dívida Ativa nº 20083811, gerada pela falta de recolhimento de ICMS 

normal. Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) 

prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e prestações 

escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo 

contribuindte através da guia - ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 

20083811., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0/0.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/11/2008

 - Valor Total: R$276.205,80 - Valor Atualizado: R$273.705,83 - Valor 

Honorários: R$2.500,00

Despacho/Decisão: DECISÃO INICIAL - Vistos, etc.Arbitro honorários 

advocatícios em R$ 2.500,00 para o caso de pronto pagamento, com 

fundamento no artigo 20, § 4º do CPC, tendo em vista tratar-se de ação 

que exige pouco tempo do advogado dado sua simplicidade. Cite(m)-se, na 

forma requerida, para que, em 05 dias, efetue(m) o pagamento ou 

garanta(m) a execução.Efetuado o pagamento, deposite-se à ordem deste 

juízo e intime-se a(o) exeqüente a se manifestar. Se concorde, expeça-se 

alvará para levantamento e ou providencie-se o recolhimento na forma 

indicada. Garantida a execução, manifeste-se o(a) exeqüente. Caso 

aceite a nomeação, lavre-se o termo e intimem-se todos os executados e 

o(s) cônjuge(s) do(s) que teve(tiveram) bem(ns) penhorado(s), caso a 

penhora recaia sobre imóvel.Se atribuído valor ao bem, manifeste-se a(o) 

exeqüente. Se discordar, avalie(m)-se e digam. Não garantida a execução, 

penhore-se bens, tantos quantos necessários ao integral cumprimento da 

obrigação com os encargos decorrentes da execução, que deverá ser 

avaliado pelo oficial de justiça, adotando-se, em seguida, o mesmo 

procedimento para com ambas partes.Não sendo opostos os embargos, 

designe-se data para alienação." DESPACHO DE FLS. 119, TEOR 

SEGUINTE: "VISTOS.1. Tendo em vista as reiteradas tentativas de citação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 43 de 704



dos requeridos que quedaram-se frustradas, defiro o pedido de fl. 111.2. 

Promova-se a citação dos requeridos ainda não citados, via edital, 

conforme o disposto no artigo 275 §2° do Código de Processo Civil, para 

em 15 (quinze) dias, apresentar o que entender de direito sob pena de 

extinção.3. Transcorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos.Citem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. (...)."

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de setembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246534 Nr: 3881-97.2017.811.0004

 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: Transportadora Vale da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com fulcro no artigo supracitado, e na decisão de 

demanda repetitiva, SUSPENDO o processo ora debatido, arquivando-se o 

mesmo.Sem custas.Após, deem-se baixas e arquivem-se 

provisoriamente.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286941 Nr: 11187-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Bergolato Lisboa, Alex Maciel Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo previsto no provimento n° 

68/2018 do CNJ.

Transcorrido o prazo sem manifestação, expeça-se os competentes 

alvarás para levantamento conforme decisão de fls. 79.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274340 Nr: 3701-47.2018.811.0004

 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: Arthur Souza Barros, Josephson Barros de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colégio Luminar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 3701-47.2018.811.0004 (CÓD.274340)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

REQUERENTE: ARTHUR SOUZA BARROS

REQUERIDO: JOSEPHSON BARROS DE SOUSA

SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração apresentado por ARTHUR SOUZA 

BARROS, devidamente representado por seu, menor impúbere, 

representado por seu genitor Josephson Barros de Sousa, sob a 

alegação da existência de omissão na sentença.

 É o relato do necessário. Decido

Verifica-se nos autos a existência de omissão, não obstante a perda do 

objeto declarado na sentença, pois a concessão da segurança em sede 

liminar restaria prejudicada com a prolação da sentença, sem resolução de 

mérito.

 Assim, em que pese a perda do objeto reconhecido na sentença 

embargada, a fim de sanar as contradições e omissão, confirmo a liminar 

deferida às fls. 20/22.

 Com efeito, onde constou “Ante ao exposto, tendo em vista a perda do 

objeto desta demanda, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.”

Leia-se “Ante ao exposto, confirma a liminar concedida às fls. 20/22, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102787 Nr: 7791-79.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamburi Empreendimentos de Turismo & 

Hotelaria Ltda, Espólio de Wilmar Peres de Farias, Roberto Ângelo de 

Farias, Cândida dos Santos Farias, Washington Luiz Ambrozio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a petição juntada pela parte exequente em fls. 

67/70.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 83096 Nr: 6360-78.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enxovais Aquarela Modas Ltda - Me, Enaldo 

Ribeiro de Rezende, Evanir de Oliveira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA DE OLIVEIRA 

REZENDE - OAB:15862-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE EXECUTADA para, no 

prazo legal, manifestar nos autos, tendo em vista o pedido de vista na 

petição de fls.38/39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249426 Nr: 5796-84.2017.811.0004

 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: Jessika Faustina Frades, Kassio Brenner Frades Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Creuza Faustino Frades

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de inventário negativo cumulado com pedido alvará 

judicial ajuizado por Jéssika Faustina Frades, sobre o espólio de Creuza 

Faustino Frades, todas devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora propõe a ação de inventário cumulado com o pedido de 

alvará judicial para que seja realizado o levantamento dos valores 

encontrados na Caixa Econômica Federal originários de verbas salariais, 

no entanto ação proposta não possui cabimento, uma vez que a ação de 

inventário negativo não encontra possibilidade para ser apresentada 
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cumulativamente com o alvará judicial.

Conforme aduz o Tribunal de Justiça do Pará:

SECRETARIA JUDICIÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

0065812-03.2015.814.0000 AGRAVANTE: ESPOLIO DE INOCENCUI 

MACHADO COELHO NETO E ESPÓLIO DE CELINA MARTYRES COELJO 

AGRAVADA: DECISÃO DO JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

BELÉM DO PARA – FLS. 55 RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE 

ALBUQUERQUE AGRAVODE INSTRUENTO – ALVARÁ JUDICIAL – MEIO 

CABÍBEL LEVANTAMENTO DE URVA – EX SERVIDOR DO TRT 8ª REGIIÃO 

– AÇÃO DE INVENTÁRIO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – 

IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES NOS 

PROPORIOS AUTOS DO INVENTÁRIO. (TJPA – Agravo de Instrumento AI 

006581203201581 BELÉM (TJ-PA)

Sendo assim, necessário que a autora emende a inicial, adequando a 

exordial com o pedido.

 Ante o exposto:

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, sob 

pena de indeferimento da mesma, trazendo aos autos:

1. Documentos que comprovem a hipossuficiência alegada;

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC;

3. Promovida a emenda, nova conclusão.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 279840 Nr: 7122-45.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Misael dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMINO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:19794/GO

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da Comarca de Jussara-GO, 

instaurado contra o reeducando Antônio Misael dos Santos Filho, nascido 

em 29.04.1972, filho de Antônio Misael dos Santos e Nelita Elias dos 

Santos, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia fls. 05/06, da Comarca de Jussara/GO: Pena: 02 (dois) anos e 06 

(seis) meses de reclusão, e 40(quarenta) dias-multa com valor equivalente 

a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo; Crime: art. 155, §4º, inc. I e II do 

CP; Regime: Aberto; Data da prisão: prejudicado; Data da soltura: 

prejudicado; Data do fato: 31.12.2011; Recebimento da denúncia: Não há 

informações; Sentença: 21.08.2014; Substituição: duas restritivas de 

direito (1º-prestação pecuniária e 2º-prestação de serviços a 

comunidade); publicação da sentença: 21.08.2014; Intimação pessoal da 

sentença: 15.01.2015; Trânsito em julgado para o MP: 26.08.2014; Trânsito 

em julgado para a defesa: 26.01.2015;

 Expedida intimação para realização de audiência admonitória o 

reeducando não foi localizado, sendo expedido mandado de prisão em 

fl.38, cujo cumprimento se deu nesta comarca, conforme fl.47, de onde foi 

realizado o recambiamento do reeducando para a comarca de 

Jussara-GO, conforme fl. 64.

 O reeducando se manifestou nos autos por meio de defensor constituído 

que atualizou seu endereço, para que constasse a cidade de 

Taguatinga-DF (fl.68).

 No dia 30.05.2017 foi realizada a audiência admonitória (fl.88/89), quando 

o reeducando foi cientificado da sentença e expedido alvará de soltura, 

devidamente cumprido em fl.95.

 Quando expedido mandado de intimação em fl. 105, para que o 

reeducando apresentasse em juízo o comprovante da parcela vencida, 

bem como iniciar o cumprimento da prestação de serviço comunitário, o 

reeducando não foi, novamente, localizado, conforme certidão de fl. 106.

 Assim, foi dada vista ao Ministério Publico que manifestou pelo 

deferimento do pedido de transferência de cumprimento de pena para a 

comarca de Taguatinga-DF (fl. 108/111), antes de o pedido ser analisado 

pelo Juízo. O reeducando requereu novamente a transferência de 

cumprimento de pena (fl.113/114), para esta Comarca, alegando que 

reside e trabalha na cidade de Araguaiana-MT, pedido que foi indeferido 

em parecer ministerial (fl. 119) e em juízo (fl.123).

 Diante dos fatos o Ministério Público requereu que a pena restritiva de 

direitos fosse reconvertida em privativa de liberdade e, por conseguinte, 

expedido mandado de prisão (fl. 133/137), que foi deferido pelo juízo (fl. 

141/142).

 Antes do cumprimento do mandado de prisão, o reeducando pugnou pela 

revogação da prisão preventiva e apresentou endereço atualizado 

(148/157). No dia 15.02.2018, foi expedida carta precatória intimatória para 

esta comarca, designando audiência admonitória, onde o reeducando 

mesmo não intimado (fl. 200-v). Compareceu em juízo, em audiência 

admonitória no dia 27.03.2018, na qual foi decidido que cumpriria a 

prestação de serviço à comunidade nesta comarca e as prestações 

pecuniárias continuaria como de início (fl.201), sendo o cumprimento 

oficializado nesta comarca em fl. 206, e os autos remetidos para esta 

comarca no dia 17.05.2018 (fl.208).

 Em fl. 210, o Ministério Público de Mato Grosso requereu a realização de 

audiência admonitória para fixação do local de cumprimento da prestação 

de serviços à comunidade e a continuidade da prestação pecuniária.

 2. Dispositivo

a) Converto a prestação de serviço à comunidade em interdição 

temporária de direito, em comparecimento mensal em juízo, durante o 

prazo da pena substituta.

 b) Intime-se o reeducando para dar continuidade à prestação pecuniária, 

devendo juntar os comprovantes de depósitos nestes autos.

 c) Intime-se o reeducando para iniciar o comparecimento mensal neste 

Juízo.

d) Atualize-se o cálculo.

 e) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 281182 Nr: 7849-04.2018.811.0004

 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): João Batista Moreira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 27.09.2018, às 15hrs10min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão. Presentes o réu. Realizadas as oitivas das testemunhas Lukas 

Gomes Marques, Fellype Augusto Pereira dos Santos e Deocleciano Lima 

de Sousa. Ausentes as testemunhas Giuliano Guilherme Martins Couto e 

Welton Pereira dos Santos. O Ministério Público insiste nas oitivas das 

testemunhas Giuliano Guilherme Martins Couto e Welton Pereira dos 

Santos. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1.Designo audiência de instrução e 

julgamento para oitiva das testemunhas Giuliano Guilherme Martins Couto, 

Welton Pereira dos Santos e interrogatório do réu João Batista Moreira 

Barros para o dia 13.11.2018 às 13h30min.” 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.: 251373 Nr: 7247-47.2017.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Marco da Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em decisão de fls. 100/101, requisitou-se avaliação médica ao 

reeducando Celio Marcos da Silva Matos, com os seguintes quesitos:

 (...) a)Qual o estado atual da saúde do reeducando Célio Marcos da Silva 

Matos? b)Caso esteja acometido de patologia (s), qual o seu CID? c)A(s) 

patologia (s) é (são) grave (s)?d)A patologia exige cuidados especiais? 

e)Esses cuidados especiais podem ser prestados pela unidade prisional, 

sem agravos à saúde do reeducando? f)A patologia se agrava com o 

tempo? g)A patologia se agrava com e a idade do reeducando? h)A 

patologia gera risco de morte? (...)

Em fls. 104, encaminhou-se ofício nº 456/2018/CPBG-MT, resposta 

referente aos quesitos quanto à avaliação do quadro de saúde do 

reeducando, o relatório médico foi confeccionado pelo Médico Dr. Paulo 

Egbert Toledo Ribeiro Júnior, relatou que o reeducando encontra-se em 
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bom estado de saúde, não exige cuidados especiais e possui apenas 

abscesso de cutâneo de nádegas (L02.3), ainda assim, em 1 (um) ano de 

reclusão nunca mencionou que teve ou tem hanseníase, não constatou 

nenhum sinal ou sintomas.

Da análise do laudo médico, mantenho o reeducando no cárcere.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 283348 Nr: 9111-86.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Almeida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sendo competência desse juízo inspecionar, mensalmente, a cadeia 

pública para o adequado funcionamento, na oportunidade da inspeção o 

reeducando relatou ser portador de hérnia.

 Requisite-se avaliação médica, pelo profissional médico oficialmente da 

Cadeia Pública, para que responda, em 03(três) dias, os seguintes 

quesitos:

a) Qual o estado atual da saúde do reeducando Adalberto Almeida de 

Souza?

 b) Caso esteja acometido de patologia (s), qual o seu CID?

 c) A(s) patologia (s) é (são) grave (s)?

d) A patologia exige cuidados especiais?

 e) Esses cuidados especiais podem ser prestados pela unidade prisional, 

sem agravos à saúde do reeducando?

 f) A patologia se agrava com o tempo?

 g) A patologia se agrava com e a idade do reeducando?

 h) A patologia gera risco de morte?

Com o laudo requisitado, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 96897 Nr: 1871-27.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanatha Oliveira de Sousa, Fabrício Duarte de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em sentença de fls. 289/295, determinou-se para que procedesse a 

comunicação da condenação e a prisão ao executivo de pena n. 

0004871-32.2017.8.14.0028/Santana do Araguaia-PA.

Assim, Solicite-se ao juízo de Santana de Araguaia/PA, anuência para 

transferência do executivo provisório.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 238786 Nr: 15316-05.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Dalcin, Ociron Guesser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330

 Em 27.09.2018, às 15hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o Advogado 

Gabriel Luiz Esteves (OAB/MT-22330). Realizado o pregão, presentes os 

réus. A diligência de condução coercitiva da vítima restou frustrada. O 

Ministério Público insiste na oitiva da vítima José Wilton Dias dos Santos e 

a testemunha Jenifer Veríssimo dos Santos. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. 

Designo audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima José 

Wilton Dias dos Santos e da testemunha Jenifer Veríssimo dos Santos 

para o dia 06.12.2018 às 17h00min, saindo os réus Luiz Fernando Dalcin e 

Ociron Guesser e as defesas técnicas intimados.” 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.: 280828 Nr: 7675-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Em 27.09.2018, às 16hrs30min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e os Advogados Rogério Nobrega da Silva 

(OAB/MT-14736) e Ramon Honda Silva (OAB/MT-23916). Realizado o 

pregão, presente o réu. Ausentes as testemunhas Ronan de Sousa 

Toledo e Mikaele Salvador Dias. Realizadas as oitivas das testemunhas 

Daniel Paulino de Santana, Jeferson Augusto Pereira Bernardes e Sidney 

Cardoso da Silva. O Ministério Público desiste da oitiva da testemunha 

Mikaele Salvador Dias. As defesas técnicas insistiram na oitiva da 

testemunha Mikaele Salvador Dias, bem como requereram o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar endereço. Após, o MM. Juiz, decidiu: 

“1.Designo a oitiva de Ronan de Sousa Toledo, que deverá ser requisitado, 

bem como de Mikaele de Salvador Dias, a ser intimada no endereço a ser 

apresentado pela defesa, para o dia 11.12.2018 às 17h00min. 2. 

Requisite-se a presença do réu para a audiência designada. 3. Coloque-se 

tarja azul.” 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.: 157535 Nr: 9947-06.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos cód. 157535

1. Decorrido o prazo sem que a defesa técnica do réu tenha apresentado 

defesa inicial conforme certidão de fls.179, intime-se pessoalmente o réu 

para apresentar razões recursais, informando que, se não o fizer, será 

nomeada a Defensoria Pública.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188626 Nr: 9184-97.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Vinicius de 

Morais Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Santos Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Presentes os requisitos do art. 413, do Código de Processo Penal, 

pronuncio Sérgio Santos Farias como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, 

do Código Penal, praticado contra a vítima Raiane Francine Maciel da Silva 

devendo o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do 

Júri.3.Dispositivoa.Nos termos do art.413, c/c art. 385, ambos do Código 

de Processo Penal, pronuncio o acusado Sérgio Santos Farias, como 

incurso na imputação do artigo 121, § 2º, inciso I, do Código 

Penal;b.Intimem-se;c.Operada a preclusão, vistas às partes para fins do 

art. 422, CPP.d.Cumpra-se.Barra do Garças, 27.9.2018Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251010 Nr: 6983-30.2017.811.0004

 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): Rodrigo Nardes Cardoso, Eduardo Ribeiro 

Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Desclassifico a conduta dos acusados Rodrigo Nardes 

Cardoso e Eduardo Ribeiro Mesquita para o delito tipificado no art. 28, 

caput, da Lei nº. 11.343/06;b)Remeta-se ao Juizado Especial Criminal, nos 

termos do art. 48, § 1º, da Lei n. 11.343/06;c)Não havendo comprovação 

da prática dos delitos tipificados no art. 33 a 37, da Lei nº. 11.343/06, 

determino a restituição dos bens de relacionados à fl. 41, que ainda não 

foram restituídos, aos seus referidos proprietários, salvo o entorpecente 

que deverá ser objeto de destruição;d)Destrua-se a droga 

apreend ida ;e ) In t imem-se ; f )Cumpra -se .Bar ra  do  Garças /MT, 

26.9.2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 282937 Nr: 8845-02.2018.811.0004

 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): Walison Miguel 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. 282937 Assim, indefiro o pleito elencado no item IV 

de fl. 66 do acusado Walison Miguel de Souza . 4) Dispositivo a) Recebo a 

denúncia de fls.01-C/01-E; b) Indefiro o pleito defensivo elencado no item 

IV de fl. 66. c) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

14.11.2018 às 13:00 (horário de MT); d) Intimem-se; e) Cumpra-se; Barra 

do Garças, 28.09.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 282349 Nr: 8493-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Firmino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luis augusto pereira da silva 

- OAB:OAB/MT19456

 Vistos, em correição.

Designo o dia _31/10/2018_às _14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com o interrogatório do denunciado.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 199584 Nr: 3444-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 

15.672

 Autos nº. 3444-27.2015.811.0004 – Cód. 199584

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11, do Código de Ética e Disciplina da OAB, intime-se 

o patrono constituído, a fim de que comprove que tenha notificado o 

advogado anterior acerca da procuração juntada nos autos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012246-72.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

FERNANDA LEMES DE QUEIROZ (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 ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL POSTAL - 

MT0011844A, ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - MT0015027S 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010023-83.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABDORALDO FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

1. Ante a certidão negativa lavrada pelo oficial de justiça, atento ainda aos 

princípios regentes deste juizado especial, notadamente a informalidade, a 

celeridade e a economia processual, DETERMINO seja intimada a parte 

exequente para, em 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada 

passíveis de constrição judicial, bem como a correta localização 

viabilizando a penhora, avaliação e remoção dos indigitados bens, sob 

pena de extinção do processo na forma do art. 53, §4°, da Lei 9.099/1995. 

2. Expeça-se o necessário. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000427-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ZIZI DA MATA SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCAS CARDOSO SOUZA (EXECUTADO)

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 
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penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIO FARIAS COSTA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 136,83, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente acima qualificada, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais 

no valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 136,83, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, protesto e negativação nos órgãos de 

proteção ao crédito, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. L. S. (REQUERENTE)

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - MT0019113A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/11/2018 Hora: 16:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. L. S. (REQUERENTE)

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - MT0019113A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/11/2018 Hora: 16:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012317-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO GOMES SANTIAGO (EXECUTADO)

ALEX FERNANDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora e de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuarem o pagamento referente a condenação (multa de 

dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência do Ato Atentatório 

à Dignidade da Justiça), correspondente ao valor de R$ 412,91 

(Quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos), sob pena de 

aplicação do contido no art. 77, § 3º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA (ADVOGADO(A))

PAULO AFONSO DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RAMON CESAR DA FONSECA - MT0019346A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/11/2018 Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012317-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO GOMES SANTIAGO (EXECUTADO)

ALEX FERNANDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação 

(multa de dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência da 

Litigância de má-fé), correspondente ao valor de R$ 412,91 (Quatrocentos 

e doze reais e noventa e um centavos), sob pena de aplicação das multas 
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do artigo 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001686-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA ELITE RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - 

MT0015724A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 12/11/2018 Hora: 16:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010675-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA (ADVOGADO(A))

WANDERSON ABREU LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

1. Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos, em nome do requerente. 3. 

Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, 

o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 

e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALZIRA VALE (REQUERENTE)

CLEVER CARMO SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLEVER CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/11/2018 Hora: 17:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELLIS FABIANA PINHEIRO NOVELLO (REQUERENTE)

CLEVER CARMO SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLEVER CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

13/11/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000191-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA (ADVOGADO(A))

LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI FERREIRA DE MATTOS (EXECUTADO)

HENRIQUE DO NASCIMENTO PEREIRA (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 LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

LEONARDO CARVALHO DA MOTA - MT0013302S 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010481-66.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALTON GUIMARAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 500 MILHAS - ME 

(EXECUTADO)

 

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 Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, 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. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. 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). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

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). Pois bem. 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 os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 49 de 704



presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 31 de Agosto de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo 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: 8011222-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINALVA CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma outra 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de maior dilação probatória, ao ponto que considero que a 

causa está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de 

AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS, onde a parte autora, em 

síntese, alega que efetuou um contrato com o Banco RECLAMADO a 

serem pagos em 60 parcelas de R$ 322,60. Continua sua narrativa 

apontando que percebeu que o valor estava sendo cobrado superior ao 

contratado. Ao final, requer a retificação do contrato e condenação em 

danos morais pela cobrança indevida. O banco foi revel, razão pela qual 

decreto os efeitos da revelia. 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 é preciso 

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 assiste à parte autora. Ora, a parte 

reclamada sem nenhuma dúvida responde pelas consequências gravosas 

que causar a quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da 

atividade. A discussão dos autos se concentra no fato da parte autora 

mencionar que não efetuou contrato maior, e que foram descontadas 

parcelas a mais da avença original. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Nesse ponto, entendo então de forma 

conclusiva, que a avença original é válida, e o aumento das parcelas 

unilateralmente é um ato ilícito, e deve ser declarado nulo. De outra parte, a 

avença deve se restringir ao confessado pelo autor. Logo, comprovada 

que a ação ilícita, isso acessa a caracterização do dano moral, de maneira 

que não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

evidente diante do fato de que o evento danoso gerou consubstanciada 

no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco 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. Sobre devolução 

em dobro, temos que o consumidor tem direito à devolução em dobro do 

valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da 

cobrança. Essa é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

para julgar casos que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de 

juros e correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) Por fim, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer e decretar a 

revelia da parte requerida. b) reconhecer a procedência jurídica do pedido 

para declarar inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus 

efeitos de maneira ex tunc, CONDENANDO o reclamado a retificar o 

contrato do Reclamante reconhecendo somente até o limite da 60° 

PARCELAS de R$ 322,60, conforme pactuado entre as partes. c) também 

por consequência da declaração anterior, declarar que o contrato original 

entre as partes está QUITADO, e a partir da referência final, condenar a 

requerida a devolver todos os valores descontados, EM DOBRO, 

devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data de 

cada desconto e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, desde a época de 

cada desconto efetivo, devendo a parte autora proceder a liquidação por 

cálculos quando da eventual fase de cumprimento de sentença. d) 

condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 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, 31 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 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: 1001050-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))
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CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS BATISTA LUZ SANTOS (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 CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL POSTAL - 

MT0011844A 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: 1000466-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER (ADVOGADO(A))

ROMARIO SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA (ADVOGADO(A))

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 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, 31 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE MARTINS MORIGI (REQUERENTE)

MAURICIO COSTA BARBOSA (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

MT12208-A, Advogado do(a) REQUERIDO: MARCIO DOS SANTOS 

CARDOSO - RS0062666A,para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MATOS MOREIRA (REQUERENTE)

CLEVER CARMO SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLEVER CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

13/11/2018 Hora: 12:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011848-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

VALDIRA FRANCISCA NERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO BONMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 

Parte Autora: VALDIRA FRANCISCA NERES O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. RODRIGO 

ADRIANO DEMETRIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010512-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES (ADVOGADO(A))

VILMA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO (ADVOGADO(A))

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 
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advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id’s 15620389 e 15620390), requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001443-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

KARINE MEDEIROS ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - GO0045732A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

13/11/2018 Hora: 12:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001644-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGALHAES CABRAL (REQUERENTE)

ROBERTA LOURENCO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. A parte autora sustenta que é cliente da requerida e realizou 

migração do plano “Claro Mix Pós Mais” para o plano “Passaporte 

América”, asseverando que foi informada que se pagasse o valor 

adicional de R$ 9,99 (nove reais e noventa e nove centavos) poderia 

realizar ligações nos principais países da América, entretanto a ré tem 

efetuado cobranças isoladas das ligações realizadas para o exterior. 

Ressalta que jamais teria contratado referido plano se tivesse ciência de 

que as ligações internacionais seriam cobradas dessa maneira, visto a 

fatura com vencimento em 25/09/2018 apresentar o valor de R$ 1.884,93 

(um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos). 

Ocorre que da narração fática e dos documentos carreados na exordial 

não é possível averiguar se a parte autora antes de aderir ao plano 

“Passaporte América” migrou para o plano “Claro Pós + Ilimitado”, pois, 

conforme imagens acostadas, restou evidente que somente neste último 

plano é que seria cobrada a importância adicional e opcional de R$9,99 

(nove reais e noventa e nove centavos) para a realização de ligações 

internacionais ilimitadas. Deste modo e não obstante o fato da fatura já se 

encontrar vencida, determino seja a parte autora intimada para esclarecer 

se no momento em que aderiu ao plano "Passaporte América" realizou a 

migração acima descrita, ou comprove que não era necessária no seu 

caso específico, elementos que são necessários para uma perfeita 

intelecção da causa, ato de que deverá praticar mediante a emenda da 

inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (artigo 

321 do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). Realizada a emenda, ou 

transcorrendo o prazo in albis, faça conclusos, momento em que 

apreciarei o pedido de tutela, caso a determinação acima tenha sido 

materializada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

L W Q DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará o direito da autora em continuar 

adquirindo medicamentos da ré, por não ter débitos em aberto. No caso em 

tela, a autora aduz que a ré aplicou desconto na sua compra de remédios 

e, posteriormente, bloqueou seu cadastro, de maneira arbitrária, 

impossibilitando-a de realizar novas compras na distribuidora de 

medicamentos. A requerente aduz que a ré detém exclusividade para 

distribuir certos medicamentos e, ante esse bloqueio realizado, seu 

estoque de produtos fica em déficit. Já, a Ré em contestação alegou que a 

autora, de maneira unilateral, fez a devolução de alguns medicamentos e 

decidiu não efetuar o pagamento do valor constante no boleto, quitando 

tão somente os valores que achava devidos. Entretanto, a ré sustenta que 

a prática utilizada no comércio é de que boletos das compras futuras 

gerariam automaticamente os descontos dos produtos devolvidos. A 

autora afirma que efetuou todos os pagamentos, todavia a ré alega que 

ainda há em aberto a importância de R$ 2.297,50 (dois mil, duzentos e 

noventa e sete reais e cinquenta centavos), vez que há boletos que não 

foram pagos em sua totalidade. Desse modo, denota-se que havendo 

dívida vencida sem a comprovação da quitação pela autora, a ré não pode 

ser obrigada a vender seus produtos a prazo. Nesse sentido não ficou 

evidenciado o perigo da demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, 

na explanação constante na vestibular, levando-se em conta que há 

evidências de que há valores em aberto, não podendo a ré ser compelida 

a continuar fornecendo medicamentos em razão de tal fato. Por tais 

razões, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, tendo em vista que a 

parte autora não apresentou conteúdo probatório para evidenciar o fumus 

boni juirs, uma vez que os documentos acostados à exordial não 

evidenciam que houve a quitação de todos os valores em aberto aduzidos 

pela ré. Determino que a secretaria apraze audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. Cientifique à 

parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

CLAUDIA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, ou apresente certidão de casamento ou de união 

estável apta a comprovar sua relação com o titular da conta de água 

acostada sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento que 

singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando 

na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

CARLA SOARES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRI RACA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (REQUERENTE)

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em análise estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo supramencionado. No caso vertente a 

parte autora afirma ser proprietária de uma unidade residencial com vários 

apartamentos novos destinados a locação, sendo que a ré está exigindo 

pagamento avulso para realizar a ligação de energia. Ocorre que da 

narração fática e dos documentos carreados na exordial não ficou 

evidenciada a probabilidade do direito, visto que é necessário analisar o 

custo operacional para a realização da ligação de energia, pois 

considerando que o ato beneficiará “várias unidades consumidoras em 

uma só”, não é improvável o emprego de recursos extraordinário por parte 

da requerida para evitar suspensão ou oscilação no fornecimento de 

energia, quer seja para para s novas unidades, quer seja para os imóveis 

adjacentes. Ademais, também não restou caracterizado o perigo de dano, 

vez que os apartamentos estão inabitados e o perigo da demora, pois não 

foram evidenciados os aborrecimentos suportados em razão da conduta 

da Ré, os quais não restaram demonstrados inicialmente nos documentos 

que acompanharam a vestibular. Nesse sentido não ficou evidenciado o 

perigo da demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, na explanação 

constante na vestibular. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que no âmbito dos procedimentos do juizado especial e nos 

processos em que não se lança decisão saneadora, o momento adequado 

é quando da prolação da sentença, vez que a regra da inversão se presta 

a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se permitir 

a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que nos procedimentos onde não se é 

possível deitar uma decisão saneadora definindo as provas que as partes 

devem produzir, as regras da inversão do ônus da prova são de 

julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no momento da 

valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não 

situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do ônus da 

prova. Neste sentido já se manifestou o STJ, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. 

SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊ-NCIA. 1. A jurisprudência do STJ 

não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova 

no momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 
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a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

– RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 – 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 6- INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, 

tendo em vista que a parte autora não demonstrou em sua exordial os 

requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC. 7- Tendo em vista já ter sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 9-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

10-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 12-Expeça-se o necessário. 13-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JULIENE ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIW - BRASIL INTERNET WIRELESS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - MT0015634, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 13/11/2018 

Hora: 13:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012514-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON THYARLON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI (REQUERIDO)

GOIAS VEICULOS MULTIMARCAS (REQUERIDO)

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 136,83, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 287706 Nr: 11651-10.2018.811.0004

 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: Euripedes Pereira de Moura, Euripedes Pereira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indea / MT, Sema - Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Isto posto e embasado nas aduções acima grafadas, INDEFIRO a 

liminar ora apreciada, determinando à secretaria que promova a 

notificação das autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da 

inicial, entregando-lhes a segunda via, bem como as cópias dos 

documentos que a instruiu, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias 

prestem as informações que julgarem necessárias (art. 7º, I, da Lei 

12.016/2009, c/c art. 1º da Lei 4.348/1964).12.Transcorrido o prazo acima 

mencionado, vista ao representante do Ministério Público (art. 12 da Lei 

12.016/2009). 13.Após, conclusos.14.Intime-se. Expeça-se o 

necessário.15.Cumpra-se com URGÊNCIA.Barra do Garça, 27 de 

Setembro de 2.018Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 286260 Nr: 10790-24.2018.811.0004

 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: Comércio de Madeiras ND Ltda Me EPP, Nelceli Dias 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indea / MT, Sema - Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Isto posto e embasado nas aduções acima grafadas, INDEFIRO a 

liminar ora apreciada, determinando à secretaria que promova a 

notificação das autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da 

inicial, entregando-lhes a segunda via, bem como as cópias dos 

documentos que a instruiu, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias 

prestem as informações que julgarem necessárias (art. 7º, I, da Lei 

12.016/2009, c/c art. 1º da Lei 4.348/1964).12.Transcorrido o prazo acima 

mencionado, vista ao representante do Ministério Público (art. 12 da Lei 

12.016/2009). 13.Após, conclusos.14.Intime-se. Expeça-se o 

necessário.15.Cumpra-se com URGÊNCIA.Barra do Garça, 27 de 

Setembro de 2.018Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 266208 Nr: 16893-81.2017.811.0004

 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:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT

 DECISÃO

Código: 266208

Vistos.

1. Conforme analise dos autos, percebe-se que já houve a composição 

civil e a que a punibilidade do autor do fato já foi extinta. Diante do atual 

estado do processo DETERMINO que remetam-se os autos ao arquivo.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 19 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 272492 Nr: 2632-77.2018.811.0004

 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): Tandy Candido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:19048

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação penal celebrada entre o autor do fato e o 

Ministério Público, nos termos do artigo 22, parágrafo único da Lei 9.099 

de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, com fulcro no artigo 76 

parágrafo 4º da mesma lei. Fica a parte condicionada que, em caso de 

descumprimento integral/parcial ensejará no prosseguimento do feito, 

conforme Súmula Vinculante 35. Sem custas. Ciente. Presentes intimados. 

Publicada em audiência. Registre-se. Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 283222 Nr: 9024-33.2018.811.0004

 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): Creudson Pereira de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetuado entre as partes, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 74, da mesma lei. Assim, ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, em virtude da composição civil, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO. Sem 

custas. Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 277544 Nr: 5779-14.2018.811.0004

 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 da Silva, Edilza da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetuado entre as partes, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 74, da mesma lei. Assim, ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, em virtude da composição civil, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO. Sem 

custas. Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 278090 Nr: 6096-12.2018.811.0004

 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): Luiz Fernando Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação penal celebrada entre o autor do fato e o 

Ministério Público, nos termos do artigo 22, parágrafo único da Lei 9.099 

de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, com fulcro no artigo 76 

parágrafo 4º da mesma lei. Fica a parte condicionada que, em caso de 

descumprimento integral/parcial ensejará no prosseguimento do feito, 

conforme Súmula Vinculante 35. Sem custas. Ciente. Presentes intimados. 

Publicada em audiência. Registre-se. Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 277381 Nr: 5661-38.2018.811.0004

 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): Carlos Eduardo Lopes, Renner Carrijo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:19048

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetuado entre as partes, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 74, da mesma lei. Assim, ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, em virtude da composição civil, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO. Sem 

custas. Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

E MORAES LIMA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 
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concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta refere-se ao fato de que a secretária 

da requerente recebeu uma ligação telefônica imaginando tratar-se da 

empresa Oi, momento em que foi informada que deveria renovar o serviço 

de internet, sob pena de ocorrer o seu cancelamento. Comunicou a parte 

autora, a qual assinou os documentos solicitados e enviou via e-mail para 

a ré, ante a extrema necessidade do uso diário da internet. Entretanto 

alega ter caído em um golpe, conforme boletim de ocorrência acostado, 

vez que após alguns dias passou a receber cobranças de boletos 

atrasados oriundos da contratação de um serviço de divulgação de sua 

empresa, serviço este que nem sequer teve interesse em adquirir. Nesta 

sede existem indicativos de que a autora foi induzida a erro ao entabular 

um contato cujo objeto era o anúncio da sua empresa por meio da internet, 

calhando destacar não ser a única demanda relatando a prática em 

comento. Ademais, possível é deduzir neste momento que aludido contrato 

não gera benefícios à contratante, pois as pretensas divulgações são 

materializadas prioritariamente no Estado de São Paulo, ao passo que as 

atividades da parte autora se restringem à este município, donde se infere 

a inutilidade do contrato para si. No que tange ao requisito do perigo de 

dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que a parte autora pode ter 

sido induzida a erro, assinando um contrato pensando tratar-se de outro, 

não obtendo êxito para cancelá-lo sem ônus, causando aborrecimentos a 

esta além de desnecessários gastos financeiros. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, vez que alega ter sido induzida a erro ao assinar o 

contrato ora discutido e que não consegue efetuar seu cancelamento sem 

o pagamento de multa, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de 

ordem financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- Face ao exposto e com 

arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a Ré se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos e 

proteção ao crédito ou nos cartórios competentes e suspenda as 

cobranças mensais referentes ao contrato discutido, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa inibitória no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), por cada dia de atraso, sem prejuízo da multa ser majorada em 

caso de necessidade. 4- Tendo a audiência de tentativa de conciliação já 

sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 5- Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação 

por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo 

em apreço. 7- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta emerge circunstanciadamente pelo 

fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que o serviço 

contratado pela parte autora não tem sido devidamente prestado, 

causando aborrecimentos a esta, vez que contratou 05 (cinco) mega de 

internet sob o valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa 

centavos), entretanto só estava sendo disponibilizado 01 (um) mega, 

conforme constatação do técnico, devendo ser realizada a cobrança na 

importância de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). 

Relata ter tentado solucionar o celeuma por meio de ligações telefônicas à 

central, bem como por intermédio do Procon, mas não obteve êxito. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este fica evidenciado pelo fato de 

que a parte autora está sendo lesada, pois sustenta que paga por um 

serviço e não recebe mensalmente o que foi contratado, conforme 

comprovantes de pagamento colacionados. Ademais, denota-se que, 

possivelmente, há infringência do artigo 7º, inciso V da Lei nº 12.965/2014 

(Marco Civil da Internet), o qual aduz que é direito do usuário de internet a 

manutenção da qualidade contratada da conexão à internet. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, vez que tem pago por um serviço que não é prestado 

em sua integralidade, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de 

ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 
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requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a Ré 

efetue cobranças mensais no importe de R$ 49,90 (quarenta e nove reais 

e noventa centavos), referente a 01 mega de internet banda larga, no 

prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa inibitória no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), por cada dia de atraso, sem prejuízo da multa ser 

majorada em caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo a 

audiência de tentativa de conciliação já sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. 2- Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela 

provisória de urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja 

presentes os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, 

no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3 - Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome da parte 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre 

registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente 

rusga com a requerida. 4 - Visando o resultado prático da tutela, ORDENO 

a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão 

em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do 

CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na 

retirada do nome da parte requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 5- DEFIRO a 

parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 6- Tendo a audiência de tentativa de conciliação já sido 

aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 7- Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 8- Se frustrada a citação 

por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo 

em apreço. 9- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 10- 

Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 11- Expeça-se o necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI (ADVOGADO(A))

ORIVELTON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 
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indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001620-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YEHYA CHAKIB GHALFI (REQUERENTE)

ROBERTA LOURENCO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)
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MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

JX VENDAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que a parte autora adquiriu um celular, 

entretanto, desde o seu recebimento via correio, o mesmo não funcionou e 

que tentou de diversas maneiras, pela via extrajudicial, solucionar o 

celeuma, sem obter êxito, lhe causando gravames de ordem pessoal e 

moral. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 
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sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de que a parte ré deposite em juízo o valor integral pago pelo 

aparelho celular, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do 

CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por dia, concedendo o prazo 

de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser 

majorada em caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo a 

audiência de tentativa de conciliação já sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004980-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

KEILA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DA COSTA E SILVA (REQUERIDO)

GILMAR COSTA E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO Certifico que, nesta data, 

procedi a juntada de edital de interdição devidamente assinado. Cáceres, 

28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006156-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LOURDES DE FATIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHA RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO Certifico que, nesta data, 

procedi juntada do edital de interdição, devidamente assinado. Cáceres, 28 

de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. V. (ADVOGADO(A))

R. R. D. S. (ADVOGADO(A))

C. S. D. S. (ADVOGADO(A))

A. A. B. D. N. (ADVOGADO(A))

E. G. D. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. (RÉU)

A. A. V. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001452-71.2016.8.11.0006 AUTOR(A): ELIAS GONCALVES DE 

FIGUEIREDO RÉU: SOELY MARIA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação 

de divórcio litigioso c/c partilha de bens e guarda com pedido de tutela de 

evidência proposta por Elias Gonçalves de Figueiredo em desfavor de 

Soely Maria da Silva Figueiredo, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Inicialmente fora concedida a guarda da criança 

Mariana Gabriely Silva Figueiredo em favor do Requerente, indeferido a 

tutela de evidência para decretar o divórcio e determinando a realização 

de estudo psicossocial na residência de ambas as partes (ID 2183792). 

Realizada audiência para tentativa de conciliação, esta restou infrutífera 

(ID 5910794), tendo a Requerida apresentado resposta à inicial (ID 

4883653) com pedido contraposto pugnando pela revogação da 

antecipação de tutela e gratuidade da justiça ao Requerente, bem como a 

fixação de alimentos para si. A audiência de instrução e julgamento 

anteriormente designada foi convertida em conciliação e mediação (ID 

5829246). Por meio de decisão proferida em 11 de maio de 2017, 

concedeu-se a gratuidade da justiça à requerida e foram indeferidos os 

pedidos de revogação de guarda e arbitramento de alimentos. Foram 

acostados aos autos os estudos realizados com ambas as partes e 

impugnada a contestação, requerendo-se a manutenção da gratuidade da 

justiça e a procedência da ação nos termos da inicial e improcedência do 

pedido contraposto. O requerente pugnou pela decretação da nulidade do 

estudo realizado com a requerida (ID 14448458) . O Ministério Público 

manifestou-se pela realização de novo estudo e audiência de instrução e 

julgamento. É O RELATÓRIO. DECIDO. Quanto à impugnação à concessão 

da gratuidade da justiça ante a alegação de que o requerente teria 

condições de arcar com o pagamento das custas, entendo que o pedido 

não merece prosperar, vez que a requerida não acostou aos autos 

qualquer prova que pudesse demonstrar a capacidade do requerente de 

arcar com as custas e despesas processuais, mas tão somente 

alegações. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA 

PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação 

à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o 

impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas 

processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na 

hipótese. (Ap 89892/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)” Em relação ao requerimento de 

nulidade dos estudos realizados ante a ausência de notificação da 

assistente técnica constituída, entendo que não houve prejuízo às partes. 

Outrossim, é cediço que os estudos realizados em feitos desta natureza 

não possuem caráter definitivo, sendo certo que serão reavaliados, razão 

pela qual REJEITO o pleito. Assim, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil, inexistentes quaisquer questões processuais, declaro 

saneado o feito, devendo o ônus da prova, ante a ausência de 

peculiaridades, ser distribuído conforme os incisos I e II do art. 373 do 

mesmo diploma legal. Ademais, fixo como pontos controvertidos a partilha 

de bens, guarda da filha em comum do casal e alimentos para requerida, 

para tanto, defiro a produção de prova documental e testemunhal. Dessa 

maneira, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

dezembro de 2018 às 15h00min. Na forma do art. 357, §4º do Código de 
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Processo Civil, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Intimem-se as 

partes para que compareçam acompanhadas de advogados e 

testemunhas, consignando-se que é da própria parte o ônus de proceder 

à intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intime-se a equipe técnica do juízo para elaboração de 

novo estudo psicossocial na residência do requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias , devendo ser notificadas as partes acerca da data de sua 

realização. Expeça-se carta precatória à comarca de Cuiabá/MT para a 

realização de estudo psicossocial na residência da requerida, sendo que 

o acompanhamento dos atos processuais praticados no Juízo deprecado 

é de responsabilidade dos advogados das partes, independentemente de 

intimação deste Juízo. Certifique-se acerca do retorno dos ofícios 

encaminhados à Prefeitura de Cáceres e ao CRI de Cuiabá/MT e, em caso 

negativo, reitere-se os expedientes que deverão ser cumpridos sob pena 

de crime de desobediência, no prazo de 10 (dez) dias. Advirtam-se ambas 

as partes e seus procuradores que todas e quaisquer atitudes 

protelatórias serão consideradas ato atentatório à dignidade da justiça e 

sancionadas com multa de dois por cento do valor da causa, revertida em 

favor do Estado de Mato Grosso nos termos do art. 77, §2º, do Código de 

Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cáceres, 26 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. V. (ADVOGADO(A))

R. R. D. S. (ADVOGADO(A))

C. S. D. S. (ADVOGADO(A))

A. A. B. D. N. (ADVOGADO(A))

E. G. D. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. (RÉU)

A. A. V. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001452-71.2016.8.11.0006 AUTOR(A): ELIAS GONCALVES DE 

FIGUEIREDO RÉU: SOELY MARIA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação 

de divórcio litigioso c/c partilha de bens e guarda com pedido de tutela de 

evidência proposta por Elias Gonçalves de Figueiredo em desfavor de 

Soely Maria da Silva Figueiredo, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Inicialmente fora concedida a guarda da criança 

Mariana Gabriely Silva Figueiredo em favor do Requerente, indeferido a 

tutela de evidência para decretar o divórcio e determinando a realização 

de estudo psicossocial na residência de ambas as partes (ID 2183792). 

Realizada audiência para tentativa de conciliação, esta restou infrutífera 

(ID 5910794), tendo a Requerida apresentado resposta à inicial (ID 

4883653) com pedido contraposto pugnando pela revogação da 

antecipação de tutela e gratuidade da justiça ao Requerente, bem como a 

fixação de alimentos para si. A audiência de instrução e julgamento 

anteriormente designada foi convertida em conciliação e mediação (ID 

5829246). Por meio de decisão proferida em 11 de maio de 2017, 

concedeu-se a gratuidade da justiça à requerida e foram indeferidos os 

pedidos de revogação de guarda e arbitramento de alimentos. Foram 

acostados aos autos os estudos realizados com ambas as partes e 

impugnada a contestação, requerendo-se a manutenção da gratuidade da 

justiça e a procedência da ação nos termos da inicial e improcedência do 

pedido contraposto. O requerente pugnou pela decretação da nulidade do 

estudo realizado com a requerida (ID 14448458) . O Ministério Público 

manifestou-se pela realização de novo estudo e audiência de instrução e 

julgamento. É O RELATÓRIO. DECIDO. Quanto à impugnação à concessão 

da gratuidade da justiça ante a alegação de que o requerente teria 

condições de arcar com o pagamento das custas, entendo que o pedido 

não merece prosperar, vez que a requerida não acostou aos autos 

qualquer prova que pudesse demonstrar a capacidade do requerente de 

arcar com as custas e despesas processuais, mas tão somente 

alegações. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA 

PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação 

à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o 

impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas 

processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na 

hipótese. (Ap 89892/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)” Em relação ao requerimento de 

nulidade dos estudos realizados ante a ausência de notificação da 

assistente técnica constituída, entendo que não houve prejuízo às partes. 

Outrossim, é cediço que os estudos realizados em feitos desta natureza 

não possuem caráter definitivo, sendo certo que serão reavaliados, razão 

pela qual REJEITO o pleito. Assim, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil, inexistentes quaisquer questões processuais, declaro 

saneado o feito, devendo o ônus da prova, ante a ausência de 

peculiaridades, ser distribuído conforme os incisos I e II do art. 373 do 

mesmo diploma legal. Ademais, fixo como pontos controvertidos a partilha 

de bens, guarda da filha em comum do casal e alimentos para requerida, 

para tanto, defiro a produção de prova documental e testemunhal. Dessa 

maneira, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

dezembro de 2018 às 15h00min. Na forma do art. 357, §4º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Intimem-se as 

partes para que compareçam acompanhadas de advogados e 

testemunhas, consignando-se que é da própria parte o ônus de proceder 

à intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intime-se a equipe técnica do juízo para elaboração de 

novo estudo psicossocial na residência do requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias , devendo ser notificadas as partes acerca da data de sua 

realização. Expeça-se carta precatória à comarca de Cuiabá/MT para a 

realização de estudo psicossocial na residência da requerida, sendo que 

o acompanhamento dos atos processuais praticados no Juízo deprecado 

é de responsabilidade dos advogados das partes, independentemente de 

intimação deste Juízo. Certifique-se acerca do retorno dos ofícios 

encaminhados à Prefeitura de Cáceres e ao CRI de Cuiabá/MT e, em caso 

negativo, reitere-se os expedientes que deverão ser cumpridos sob pena 

de crime de desobediência, no prazo de 10 (dez) dias. Advirtam-se ambas 

as partes e seus procuradores que todas e quaisquer atitudes 

protelatórias serão consideradas ato atentatório à dignidade da justiça e 

sancionadas com multa de dois por cento do valor da causa, revertida em 

favor do Estado de Mato Grosso nos termos do art. 77, §2º, do Código de 

Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cáceres, 26 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006826-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA BRUNO DOS SANTOS (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO Certifico que, nesta data, 

procedi juntada do edital de interdição, devidamente assinado. Cáceres, 28 

de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000252-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA MARIA DAS FLORES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINEI FLORES DE FREITAS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO Certifico que, nesta data, 

procedi juntada do edital de interdição, devidamente assinado. Cáceres, 28 

de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1002440-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO Certifico que, nesta data, 

procedi juntada de edital de interdição, devidamente assinado. Cáceres, 28 

de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000716-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Laercio de Souza campos (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE SOUZA CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO Certifico que, nesta data, 

procedi juntada de edital de interdição, devidamente assinado. Cáceres, 28 

de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003508-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO Certifico que, nesta data, 

procedi juntada de edital de interdição, devidamente assinado. Cáceres, 28 

de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003543-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MORAIS BARBONE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA MORAIS BARBONE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO Certifico que, nesta data, 

procedi juntada do edital de interdição, devidamente assinado. Cáceres, 28 

de setembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 215915 Nr: 3693-98.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADÃO CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIL DE ALMEIDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 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 requerida apresentar 

MEMORIAIS FINAIS no prazo 05 (cinco) dias como determinado no decisão 

de fls. 162/163.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 88857 Nr: 4294-85.2009.811.0006

 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:

 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 para INTIMAR o advogado da parte autora 

para manifestar sobre a certidão de fls. 124 a seguir transcrita: " eixei de 

expedir o mandado de inscrição da interdição, ao Cartório de Registro Civil, 

tendo em vista que não consta nos autos informação do registro de 

nascimento do interditado, pois na identidade militar do mesmo que se 

encontra juntado às fls. 15, não consta tais dados, precisa que seja 

juntado cópia de sua indetidade civil, e se este é casado com alguém, 

cópia da certidão de casamento."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 194015 Nr: 10768-62.2015.811.0006

 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: MARIA DAMIANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZ DE AQUINO LICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:MT-8973/B, RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:60.332/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINNET MENDES DANTAS - 

OAB:18.292/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

reconhecendo a união estável ocorrida entre Maria Damiana Moreira e 

Tomaz de Aquino Lica durante o ano de 2007 e 2015, declarando-a 

dissolvida, devendo ser partilhados, na proporção de 50% (cinqüenta por 

cento) para cada um, os seguintes bens: 01) Uma casa localizada na Rua 

Madri, s/n, bairro Jardim das Oliveiras; 02) Um veículo da marca Logan, cor 

cinza, placa KAL 8341, chassi 93YLSR1TH9J177657; 03) Bens móveis 

que guarneciam a residência do casal; 04) aplicação financeira em conta 

conjunta, na quantia de R$ 84.782,27; 05) imóvel residencial localizado na 

Rua Mariz de Barros, nº 344, bairro Santa Cruz Condeno o requerido ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Por conseqüência, julgo extinto 

o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.Intimem-se.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 156552 Nr: 4203-53.2013.811.0006

 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: NS, FJSDA, IASDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho a justificativa da parte autora de fls. 158, vez que a intimação de 

fato ocorreu apenas na véspera da audiência (fls. 60).

Defiro o pedido de fls. 158, e redesigno a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 09 de outubro de 2018 às 13h30min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de advogados 

e testemunhas arroladas.

Advirta-se que caberá aos respectivos advogados intimar suas 

testemunhas para comparecimento em juízo nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil.

Destaca-se que somente será realizada a intimação das testemunhas pelo 

juízo nas hipóteses previstas no art. 455, §4º, do CPC.

Ademais, na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol 

de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não 

tenham sido indicadas.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 194015 Nr: 10768-62.2015.811.0006

 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: MARIA DAMIANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZ DE AQUINO LICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:MT-8973/B, RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:60.332/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINNET MENDES DANTAS - 

OAB:18.292/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

reconhecendo a união estável ocorrida entre Maria Damiana Moreira e 

Tomaz de Aquino Lica durante o ano de 2007 e 2015, declarando-a 

dissolvida, devendo ser partilhados, na proporção de 50% (cinqüenta por 

cento) para cada um, os seguintes bens: 01) Uma casa localizada na Rua 

Madri, s/n, bairro Jardim das Oliveiras; 02) Um veículo da marca Logan, cor 

cinza, placa KAL 8341, chassi 93YLSR1TH9J177657; 03) Bens móveis 

que guarneciam a residência do casal; 04) aplicação financeira em conta 

conjunta, na quantia de R$ 84.782,27; 05) imóvel residencial localizado na 

Rua Mariz de Barros, nº 344, bairro Santa Cruz Sem custas e honorários, 

na forma da lei, vez que beneficiários da justiça gratuita. Por 

conseqüência, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC.P.I.Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações e baixas de estilo. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 194015 Nr: 10768-62.2015.811.0006

 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: MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:MT-8973/B, RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:60.332/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINNET MENDES DANTAS - 

OAB:18.292/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido ora formulado pela advogada da parte requerida e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de Janeiro de 2017, às 

15h 00min.

Saem os presentes intimados.

Intimem-se o requerido.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002703-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002703-56.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA NEUZA RAIMUNDO 

GONCALVES Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Maria 

Neuza Raimundo Gonçalves no intento de obter autorização judicial para 

auferir levantamento de valores não sacados em vida pelo de cujus José 

Gonçalves. Aduz a Requerente que era cônjuge de José Gonçalves, 

falecido em 19/10/2017. Sustenta, ainda, que os demais herdeiros do “de 

cujus” renunciaram em favor da Requerente (ID 15037596). Juntou os 

documentos pertinentes. Requisitadas informações à agência local da 

Caixa Econômica Federal, confirmou-se a existência de valores nas 

contas de titularidade do falecido (ID 14761051). É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que há nos autos demonstração de que a 

Requerente é efetivamente herdeira do “de cujus”, consoante se observa 

por meio dos documentos que instruíram a exordial. A Lei n° 8.036/90, em 

seu artigo 20, inciso IV, dispõe que a conta vinculada (FGTS) poderá ser 

movimentada quando advir o falecimento do trabalhador, pagando-se a 

seus dependentes ou as pessoas indicadas em alvará judicial, 

independente de inventário ou arrolamento. Sobre a matéria já se decidiu: 

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - ALVARÁ JUDICIAL - SAQUE 

DO FGTS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E 

JULGAR O FEITO - SEGURANÇA DENEGADA. Conforme preconiza a 

Súmula 161 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar o 

alvará para levantamento de importância depositada a título de FGTS, em 

decorrência do falecimento do titular da conta, por se tratar de 

procedimento de jurisdição voluntária em que inexiste conflito de 

interesses entre as partes. (MS 38920/2002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS, Julgado em 04/12/2003, 

Publicado no DJE 13/02/2004)” É certo que se afigura possível a 

concessão de alvará no caso em análise, haja vista que se trata de 

questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos documentos já 

acostados. Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, autorizando 

MARIA NEUZA RAIMUNDO TAVARES, devidamente qualificada nos autos, 

a levantar o saldo existente na conta de titularidade do “de cujus” José 

Gonçalves junto à Caixa Econômica Federal. Expeça-se o necessário. 

Sem custas, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso 

a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC. Transitada em julgado e observadas as cautelas legais, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cáceres, 28 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004829-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE DE CARVALHO (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA IRMÃOS CRIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de CP por parte do Oficial 

de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000875-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELZA CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS - VIA ATO ORDINATÓRIO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 1) - Compulsando os autos verifica-se que 

a parte autora/exequente manifestou no feito pugnando pelo início da fase 

de cumprimento de sentença (ID 15505647). 2) – Considerando o teor da 

petição de cumprimento de sentença acostada ao feito, esta escrivania 

efetivará os atos ordinatórios pertinentes de impulso processual, 

consistentes em: 2.1) – RETIFICAR os Registros de Informações 

Processuais, fazendo constar como “Cumprimento de Sentença”; 2.2) – 

IMPULSIONAR os autos, para intimar a parte requerida/executada, 

pessoalmente ou na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, 

no prazo de 15 dias, efetue o pagamento integral da dívida em execução, 

sob pena de acréscimo de multa de 10%, bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC). 

Ficando EXPRESSO no ato de intimação que transcorrido o prazo acima 
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sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 dias, para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC); 2.3) 

- Outrossim tendo transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

será INTIMADA a parte exequente, na pessoa do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de 

direito, promovendo o andamento do feito, sob pena de arquivamento; 2.4) 

- Em caso de cumprimento espontâneo/pagamento da dívida, será 

EXPEDIDO o necessário para levantamento de valores por ventura 

depositados em favor da parte credora; 2.5) – Por fim, tendo ou não 

requerimentos formulados, será CERTIFICADO nos autos eventual inércia 

da parte autora/exequente e procedida à remessa do feito CONCLUSO a 

este r. Juízo, para apreciação ou arquivamento. Cáceres/MT, 28 de 

setembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005583-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

WANDERLEY BORDONI GASQUES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO GOMES JUNIOR (EMBARGADO)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Inicialmente, cumpre analisar o efeito sob o qual os 

embargos do devedor devem ser recebidos, sendo certo que a regra 

passou a ser o recebimento sem efeito suspensivo, consoante o art. 919 

do Código de Processo Civil[1]. Por outra via, o parágrafo 1º do referido 

dispositivo[2] permite, excepcionalmente, o recebimento dos embargos 

com efeito suspensivo, quando pleiteado pelo embargante e preenchidos 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 

No caso exame, malgrado a oferta de bens móveis (semoventes) à 

penhora no processo executivo, ainda não houve sua aceitação pela 

parte credora e, ante o estabelecimento de escalonamento da ordem de 

preferência, necessária a prévia aquiescência do exequente e posterior 

formalização por meio de termo para a efetivação da garantia. Diante 

desse quadro, verifica-se ausente a garantia da dívida consubstanciada 

em penhora, depósito ou caução suficiente, razão pela qual deve a análise 

da demanda ser realizada sem a suspensão do processo executivo. 1 – 

Ante o exposto, este Juízo RECEBE os embargos opostos pela parte 

devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919, §1º do CPC. 

2 – INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. 3 – PROMOVA-SE a 

associação deste processo ao feito executivo (PJE n. 

1003289-93.2018.8.11.0006). 4 – Após, venha o processo CONCLUSO. 5 

– CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 919. Os embargos à execução não terão 

efeito suspensivo. [2] § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005624-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DE LIMA SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

28 de setembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000523-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BRESS DE MATOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM DE MATOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA PROVIDENCIAR DOCUMENTOS 

AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 

15 dias, providencie e entregue ao Cartório do 1º Ofício a documentação 

requerida pela tabeliã (ID 15569507) para efetivação do registro do 

Mandado de Usucapião, informando ainda à cartorária se há assistência 

judiciária gratuita no caso. Cáceres/MT, 28 de setembro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002639-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (EXECUTADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando decurso de prazo para apresentação 

de manifestação por parte da parte requerida citada.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005651-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005384-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA (AUTOR(A))

EDSON BENEDITO RONDON FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 
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DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

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

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a parte requerente apresentou holerite atualizado, 

declaração de imposto de renda e extratos bancários. Malgrado a 

afirmação em petição de sua hipossuficiência, os documentos 

apresentados demonstram que o autor aufere como renda mensal quantia 

superior a 3 (três) salários mínimos, o que por si só denota a inexistência 

de situação de miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Registre-se 

que tal critério para enquadramento como hipossuficiente - renda de até 3 

salários mínimos - é o mesmo utilizado pela Defensoria Pública do Estado 

para o atendimento da população. Ademais, a declaração de imposto de 

renda demonstra que possui rendimentos anuais tributáveis em valor 

superior a R$ 100 mil, o que daria em média mais de R$ 8 mil reais/mês. 

Obviamente que tais valores são brutos, porém, se deduzidos 

empréstimos e outras contribuições obrigatórias, ainda assim seu 

rendimento supera os R$ 5 mil reais/mês, consoante holerite apresentado 

no id. 15578769. Outrossim, o extrato de id. demonstra gastos com cartão 

de crédito em valor superior a R$ 2 mil reais, pagamento de TV por 

assinatura, entre outros, dados que corroboram para a conclusão de que 

não é parte hipossuficiente. Destaca-se que o benefício da assistência 

judiciária gratuita é destinado as pessoas realmente necessitadas e a 

insuficiência de recursos deve ser demonstrada, o que não ocorreu. De 

outro norte, há sempre a possibilidade de parcelamento do pagamento das 

despesas do processo que será prontamente deferida pelo juízo caso 

haja requerimento. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 
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Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 28 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 94732 Nr: 9805-64.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARME NUNES DE SOUZA

 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: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 (...)III - DispositivoDestarte, com fulcro no artigo 485, inciso IV e Vido CPC 

e ainda 61, §2º lei 11.101/2005, este Juízo DETERMINA o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias.DEFERE-SE a 

expedição de certidão de crédito para caso, querendo, possa a parte 

credora proceder à habilitação no Juízo da Liquidação 

Extrajudicial.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 26 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152885 Nr: 104-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA, LUCINÉIA RODRIGUES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDACI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido consignatório 

formulado pela parte autora, declarando extinta a obrigação em comento, 

ante a suficiência do depósito efetuado nos autos. Por conseguinte, 

EXPEÇA-SE alvará da quantia depositada nos autos em favor da parte 

ré.DEFERE-SE o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

formulado pela parte requerida.CONDENA-SE a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 

esses em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, 

contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, 

uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por 

derradeiro, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153520 Nr: 823-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844 OAB/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138046 Nr: 7488-25.2011.811.0006

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->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: IZABEL LUIZ TEIXEIRA, GERSON COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRLANE APARECIDA DA COSTA JORGE DA 

CUNHA, JONAS JORGE DA CUNHA, SUSY COSTA DIAS, DINAMAIK 

MAMORÉ DOS SANTOS, ELIETE BAPTISTA DE ALMEIDA, FÁTIMA 

APARECIDA ALVES SHIMID, LOJAS AVENIDA LTDA, JONAS ALVES DE 

LIMA, KEILA ASSIS SILVA ALVES DE LIMA, DÉBORA TEODORO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRETAS FERNANDES - 

OAB:24180 - OAB/MT, DEBORAH TEODORO DE OLIVEIRA - 

OAB:34.283/GO, FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES - 

OAB:13634/MT, JONAS ALVES DE LIMA - OAB:16.460/GO, JOSE 

RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, KEILA ASSIS SILVA ALVES 

DE LIMA - OAB:17166/GO

 Código: 138046

DECISÃO

1 – INDEFERE-SE o pedido de citação por edital formulado pela parte 

autora às fls. 155/156. Isso porque a certidão de fl. 138 informou que 

Dinamaik Mamoré dos Santos se mudou para a cidade de Sinop. Dessa 

forma, a parte que os autores pugnam pela citação por edital não é maus 

confinante do imóvel objeto da lide.

 2 – Diante disso, INTIMEM-SE os autores para informarem a qualificação e 

o endereço do novo confinante para que se promova a sua citação 

pessoal, no prazo de 15 (quinze), sob pena de arquivamento.

 No ponto, o valor constante do item 6.3 fora majorado em 04 vezes, 

conforme autoriza o § 4º do art. 2º da aludida resolução, uma vez que a 

prova pericial atuarial, diante da sua meticulosidade, pode ser considerada 

de alta complexidade, o que, por certo, justifica seja ultrapassada a 

quantia prevista originariamente.

3 – Com a indicação do(s) endereços(s), EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento.

 4 – Do contrário, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 26 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175539 Nr: 10329-85.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELDEN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B, ISABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS 

- OAB:9700-OAB/MT

 (...)1 - Diante disso, este juízo INDEFERE o pedido de fls. 158/159, dando 

por satisfeita a obrigação da parte executada, uma vez que a 

discordância da parte exequente foi tão somente em relação ao tipo de 

procedimento a ser ressarcido.2– INTIME-SE a parte exequente por meio 

de seu advogado (DJE) que proceda ao pagamento das verbas 

sucumbenciais, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 
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523, caput e §1º, do CPC .3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do 

artigo 523, §3º do CPC a fim de realizar a constrição de patrimônio do 

devedor exequente.4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE 

o necessário para levantamento de valores porventura depositados em 

favor da parte executada.5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte 

exequente 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.Cáceres/MT, 26 de 

setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158493 Nr: 6236-16.2013.811.0006

 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: JORGE APARECIDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN LEBELEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ALFARO - OAB:3361

 Código: 158493

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré não foi citada até o 

presente momento, conforme certidões negativas de fls. 30 e 52. E a parte 

autora foi intimada diversas vezes para informar o endereço do réu, ao 

passo que pediu dilação de prazo (fl.48 e 55) desde outubro de 2016. 

Diante disso, INTIME-SE a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias 

indicar o endereço do réu, sob pena de extinção.

2 – Em caso de manifestação da parte autora, CITE-SE o réu endereço 

indicado.

3 – Caso a parte autora não se manifeste no prazo mencionado, retornem 

os autos conclusos.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148782 Nr: 7332-03.2012.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN LEBELEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE APARECIDO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ALFARO - OAB:3361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 (...)Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 1.102-C do CPC/1973, este 

Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a reconvenção manejada pela parte 

demandada para afastar dos cálculos a multa e os honorários 

advocatícios e DECLARAR a incidência dos juros moratórios da data da 

primeira apresentação do título.Ainda, julga PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial, CONSTITUINDO de pleno direito os títulos 

executivos judiciais, consistente nos débitos discriminados na inicial, 

devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês contados da 

primeira apresentação à instituição financeira e correção monetária pelo 

INPC, contada da data de emissão estampada na cártula.Em razão da 

sucumbência recíproca, CONDENAM-SE as partes ao pagamento das 

despesas, custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do 

art. 85, § 2º, c/c o art. 86, ambos do CPC, rateados proporcionalmente 

entre as partes, sendo vedada a compensação. A parte 

demandante/reconvinda arcará com 20% das custas e honorários 

advocatícios devidos, ao passo que a parte reconvinte/demandada arcará 

com 80% de tais despesas.CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado 

executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro 

II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Por oportuno, JULGA-SE extinto o feito 

com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do 

CPC.Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o feito com as baixas 

e anotações de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 26 de 

setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95124 Nr: 187-61.2010.811.0006

 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: PEMAZA CENTRO OESTE AUTO PEÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR GUIMARÃES PIOVEZAN, 

ELZA RODRIGUES PIOVEZAN, RUBENS RODRIGUES DA SILVA, VILMA 

MACHADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ALVES CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 9494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7485

 Código: 95124DECISÃO1 – (...)Sendo assim, este Juízo entende ser 

descabida a intervenção dos réus Vilma Machado Borges e Rubens 

Rodrigues da Silva na reconvenção apresentada pelos demais requeridos, 

diante da ausência de qualquer fundamento legal para tanto, nos termos 

acima delineados, razão pela qual INDEFERE o pedido.2 – (...)Logo, por se 

tratar de questão meritória, INDEFERE-SE o pedido em questão.3 – Depois, 

ao solicitar o esclarecimento da decisão, no que toca ao indeferimento da 

revogação do pedido liminar, verifica-se que a parte ré pretende, na 

verdade, rediscutir o quanto decidido pelo Juízo, apresentando 

fundamentação diversa da que fora lançada no decisum.Dessa forma, se 

pretende a modificação da decisão, por discordar do fundamento adotado, 

deve a parte se valer dos meios próprios para tanto, de modo que, 

ausente qualquer esclarecimento a ser realizado, o Juízo INDEFERE o 

pedido em questão.4 – Uma vez que restou infrutífera a conciliação 

designada nos autos (fl. 696), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

dias, especificarem as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório, sob pena de indeferimento.4 – 

Após, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou colheita de outros elementos 

probatórios.5 – CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 26 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 1943 Nr: 212-02.1995.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAEOCATL, GDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES 

TEIXEIRA - OAB:13.121, LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:, 

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:8690, MIRTES GISELLA 

BIACCHI BELLE - OAB:9714-B, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE 

TURDERA - OAB:9714B

 (...)Bem por isso, INDEFERE-SE o pedido de impenhorabilidade de pensões 

e aposentadoria futuras.Por oportuno, passo a apreciar as seguintes 

questões pendentes nos autos:1 – Tendo em vista os poderes especiais 

outorgados no instrumento de mandato encartado à fl. 836 e com fulcro no 

artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de 

fl. 1.013/1.013-verso e, por conseguinte, autoriza a expedição do alvará 

em nome do causídico na forma requerida, considerando os dados 

mencionados às fls. 1.013/1.013-verso. 2 – Depois, INTIME-SE a parte 

autora pessoalmente para garantir-lhe ciência da liberação na forma do 

item 2.13.3.3 da CGNC.3 – No mais, à fl. 934, a antiga patrona Maria Sônia 

Alves requer sejam reservados nos autos os honorários eventualmente 

existentes em favor de todos os patronos que atuaram no patrocínio da 

causa, contudo, verifica-se que não tem respaldo o requerimento 

formulado pela digna advogada. (...).Posto isso, este Juízo INDEFERE o 

pedido formulado às fl. 934.4 – PROSSIGA-SE com o cumprimento da 

decisão de fls. 900/903-verso (item 6 e seguintes). 5 – 

CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 26 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80346 Nr: 6896-83.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO WAINER CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA 

NUNES - OAB:185136-A SP, CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - 

Sociedade Individual de Advocacia - OAB:19961 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648 SP

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR SOBRE PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor da Proposta de Honorários Periciais 

juntada ao feito (fls. 842/844), pleiteando o que entenderem de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176836 Nr: 363-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL, MARGARIDA 

RIBEIRO DA SILVA CABRAL, JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL, 

MATILDE RIBEIRO CABRAL, MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES, JOELCIO 

APARECIDO RIBEIRO, JOEL RIBEIRO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça 

para o cumprimento de mandado de intimação das partes requerentes 

para depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento. Para 

tanto deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no 

ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA. Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176836 Nr: 363-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL, MARGARIDA 

RIBEIRO DA SILVA CABRAL, JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL, 

MATILDE RIBEIRO CABRAL, MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES, JOELCIO 

APARECIDO RIBEIRO, JOEL RIBEIRO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça 

para o cumprimento de mandado de intimação da parte requerida para 

depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. 

Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 38938 Nr: 4245-20.2004.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC, CARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Em análise aos autos, este Juízo entende que a competência para 

processar e julgar a presente demanda é da Primeira Vara Cível desta 

Comarca, ante a existência de interesse relativo ao Direito de Família, 

consoante disposição do Provimento n. 05/2014/TP.

Logo, considerando que a Primeira Vara Cível desta Comarca é 

competente para “Processar e julgar os feitos relativos à família e 

sucessões, à infância e juventude, associados a cartas precatórias 

rogatórias e de ordem afetas à sua competência”, PROMOVA-SE a 

redistribuição do feito em favor da Primeira Vara Cível desta Comarca, 

determinando a remessa deste feito para o referido Juízo.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181305 Nr: 3074-42.2015.811.0006

 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: FABIO GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO PAMPA, VALTRA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9304/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça 

para o cumprimento de mandado de citação. Para tanto deverá a parte 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - 

GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002852-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002852-52.2018.8.11.0006; Valor causa: $10,679.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA Parte Ré: 

RÉU: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., VIA VAREJO S/A CERTIDÃO 

TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA 

IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva (ID Num. 

15015095 e Num. 15604415 ). Por corolário impulsiono os autos com o 

intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito 

a impugnação da(s) contestação(ões) no prazo legal. Cáceres/MT, 28 de 

setembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário SEDE DO 

3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1002186-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO EDUARDO CAMPOS LEITE DA CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 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 prazo para contestação. Cáceres-MT, 28 de setembro de 2018. JOEL 

SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003629-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA OLIVEIRA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 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 

aguardando contestação. Cáceres-MT , 28 de setembro de 2018. JOEL 

SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000686-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA CRUZ SOUZA (EXECUTADO)

FABIO PEREIRA PIRES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000686-18.2016.8.11.0006; Valor causa: $28,942.11; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: FABIO PEREIRA PIRES, 

FABIO DA CRUZ SOUZA Certifico para os devidos e legais efeitos que, 

conforme determina o art. 162 § 4º do Código de Processo Civil e 

Provimento n. 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos enviando-os à 

expedição de matéria de imprensa a fim de efetuar a INTIMAÇÃO da parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos acerca da certidão do Oficial de Justiça (ID Num. 

15542531) que segue parcialmente transcrita: “(...) Certifico e dou fé que 

em cumprimento ao mandado de CITAÇÃO extraído dos autos nº 

1000686-18.2016.8.11.0006, diligenciei até o endereço indicado no 

mandado e lá não foi possível proceder a CITAÇÃO do requerido FABIO 

DA CRUZ SOUZA uma vez que no endereço da Rua Balduino,1783, fui 

informada pela Sra. Maria Adelaide que reside no endereço há 01 ano, 

nada soube informar a respeito do requerido e no endereço da Rua Dona 

Albertina,840, Kinet 16, Bairro Cavalhada II e lá fui informada pela 

moradora da Kitinet 16 Sra. Beatriz que reside no endereço há 06 meses, 

nada soube informar a respeito do requerido por não conhecê-lo. Pelo 

exposto devolvo o mandado em cartório. Cáceres-MT, 28 de setembro de 

2018. Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1005370-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (AUTOR(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOSA/CONVIVENTE DO SR. ETERGINO JOSÉ DE LIRA (RÉU)

ETERGINO JOSE DE LIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 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 

processo com prazo em curso para contestação. Cáceres-MT , 28 de 

setembro de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005561-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UISER RAFAEL SOUZA BERGAMO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005561-60.2018.8.11.0006; Valor causa: $61,633.31; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Parte Ré: REQUERIDO: UISER RAFAEL SOUZA BERGAMO 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 da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, cujo valor deverá ser verificado 

no site do TJMT, CPD (Central de Pagamento de Diligência), regulamentada 

pelo Provimento 7/2017 – CGJ. Cáceres-MT, 28 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166009 Nr: 3060-92.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSILEY PROCESSAMENTO DE DADOS 

LTDA ME, CLEBERLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e Provimento n. 56/2007 CGJ, 

impulsiono estes autos enviando-os à expedição de matéria de imprensa a 

fim de efetuar a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu Advogado, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos acerca da 

certidão do Oficial de Justiça, fls.108, que segue parcialmente transcrita: 

CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO, 

Processo 166009, Mandado 232800, dirigí-me à Rua da Paz, Quadra 28, 

Casa 02, Poupex e não foi possível intimar CLEBERLEY ALVES DA SILVA 

do inteiro teor do despacho transcrito no mandado, pois não reside mais 

no endereço segundo informação do atual morador Claudio Vaz que 

reside há mais de ano no local e não conhece o intimando. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Gestor Judiciário em Substituição, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162468 Nr: 10258-20.2013.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS A DIAS ME, MARIA CELIA ALMEIDA 

DE JESUS, MATHEUS ALMEIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para efetuar a intimação da parte autora , na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias informar a 

localização do Imovel de fls. 118 a fim de possibilitar o cumprimento da 

decisão fls. 147. Eu, Joel Soares Viana Junior, Gestor Judiciário em 

Substituição legal, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179917 Nr: 2213-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDILETE APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 INTIMAÇÃO

MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca do exposto pelo patrono da Ré às (fls. 195/204).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 200843 Nr: 3947-08.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI MUNIZ RIBEIRO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se que a parte Requerida não promoveu o 

pagamento de sua condenação desta forma deverá ser acrescido 10% 

sobre o valor da condenação. Ademais requereu a constrição de valores 

via diligência no sistema BACENJUD.

No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, intime-se na pessoa de seu procurador, caso 

em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou 

que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos 

financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) 

dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos 

moldes acima em caso de indisponibilidade parcial.

Nesta oportunidade determino o cumprimento das deliberações proferidas 

em audiência realizada às fls. 90.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 157280 Nr: 5045-33.2013.811.0006

 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: LAURY GEANICHINI DE SOUZA, RENILDA DO COUTO 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE CAMPOS BORGES FILHO, LAIS 

BORGES JOSETTI, BENEDITO DE CAMPOS BORGES, LOURDES BORGES 

DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DO COUTO SOUZA - 

OAB:6708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 35,00 (trinta e cinco) reais, visando o cumprimento do Mandado de 

AVERBAÇÃO já expedido, uma vez que não há nos autos o r. anexo 

informado na petição de fls. 186. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista 

Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 146022 Nr: 4159-68.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY LEITE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730 MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 INTIMAÇÃO

MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte executada da lide, na 

pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 05 (Cinco) 

dias, manifeste-se acerca do exposto pelo patrono da Ré às (fls. 

443/448).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 67660 Nr: 5121-67.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVO VIGNARDI, IVO EDUARDO 

AMARAL VIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9484, HILTON VIGNARDI CORREA - OAB:9484

 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 para efetuar a intimação da exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da impugnação e documentos acostados às fls. 214/241. Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Gestor em Substituição legal, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 164101 Nr: 1311-40.2014.811.0006

 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: ELSON PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO-POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUANE BRAZ ANDREKOWISK 

VOLPE CAMARGO - OAB:10610-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO

MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte requerida da lide, na 

pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 05 (Cinco) 

dias, manifeste-se acerca do exposto pelo patrono da Ré às (fls. 

150/151).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 132795 Nr: 1592-98.2011.811.0006

 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: DIONISIO ANTONIO STRIQUER, MARIA DE FÁTIMA 

LAGANA STRIQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINE CHIESA - OAB:6795/MS, 

CLÉLIO CHIESA - OAB:5660, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060, MATHEUS PODALIRIO TEDESCO DANDOLINI - 

OAB:14222/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B 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 

dos requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto. Eu, Joel Soares Viana 

Junior, Gestor Judiciário em Substituição legal, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 71966 Nr: 9383-60.2007.811.0006

 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): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN

 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: ARLINDO MURILO MUNIZ - 

OAB:MS0012145

 INTIMAÇÃO

MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 05 (Cinco) 

dias, manifeste-se acerca do exposto pelo senhor meirinho às (fls. 

151/155).Eu, Marcos José Cosme da Silva, Digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 185941 Nr: 5744-53.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JESUS SIMAN LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO

MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 05 (Cinco) 

dias, manifeste-se acerca do exposto pelo senhor meirinho às (fls. 117).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190648 Nr: 8678-81.2015.811.0006

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMARA FARIA DE AZEVEDO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO

MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 05 (Cinco) 

dias, manifeste-se acerca do exposto pelo senhor meirinho às (fls. 65).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150770 Nr: 9562-18.2012.811.0006

 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: AGUSTINHO JOSÉ VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA 

ME, TAG & CIA LTDA EPP - REFORMAS TAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA - OAB:4299-EMT, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS 

- OAB:203049/SP, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13764

 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 da 

parte autora/embargada, para, querendo, impugnar os embargos de 

declaração opostos, fls. 590/604, no prazo de 05 (cinco)dias.Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Gestor Judiciário em Substituição, digitei.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001831-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA IZIDORO DE SOUZA (REQUERENTE)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular 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, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 10 de setembro de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Atenção: As petições e os demais 

atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006953-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIR PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 465 § 1.º do 

CPC/15;

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003440-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MACGYVER CUNHA CATARINO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

GABRIELLE BORIN NAVARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

REITORA ANA MARIA DI RENZO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Macgayver 

Cunha Catarino Nascimento contra ato praticado pela Reitora Da 

Universidade Do Estado De Mato Grosso, no qual assevera, em síntese, 

ilegalidade no ato que indeferiu sua matrícula no curso de Direito pelo 

sistema de cota de escola pública, ao fundamento que o impetrante não 

cursou o ensino fundamental e médio integralmente em escola pública. 

Documentos iniciais juntados ao feito. Liminar deferida. Informações pela 

não concessão da ordem. Parecer do Ministério Público pugnando pela 

denegação da ordem. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Versam os autos sobre pedido de concessão de ordem impetrado por 

impetrado por Macgayver Cunha Catarino Nascimento, no qual assevera, 

em síntese, ilegalidade no ato que indeferiu sua matrícula para o curso de 

direito, ao fundamento de que não preencheu os requisitos edilícios 

relativos à cota de escola pública. É caso de concessão da segurança. 

Registre-se, em princípio, que o art. 207 da Constituição da República 

confere as Universidades autonomia didático - cientifica, bem como 

administrativa na sua gestão financeira e patrimonial, o que lhe dá direito 

de regulamentar seu funcionamento e editar regras de acesso ao ensino 

superior, nos termos da Lei nº 9.394/96. Dessa forma, a Universidade do 

Estado de Mato Grosso regulamentou a forma de ingresso no ensino 

superior através da Resolução n.º 0054/2011 CONEPE/UNEMAT que 

autoriza a UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COTAS para o preenchimento das 

vagas dos cursos de graduação da Universidade do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 9.394/96 Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. N´outro giro, pacificado na doutrina e na 

jurisprudência pátria que o controle externo do concurso público pelo 

Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à LEGALIDADE do certame 

público, não podendo, à evidência, adentrar no mérito administrativo. 

Consigna-se ainda que na ausência de legislação estadual que regule as 

normas gerais de concursos públicos no âmbito da administração pública 

direta e indireta do Estado de Mato Grosso, as normas do edital se tornam 

a regra do certame, vinculando tanto a Administração quanto os 

interessados. Nestes termos, ainda que o edital que vinculava o vestibular 

previsse a obrigação de cursar o ensino fundamental e médio 

integralmente em escola pública, a Resolução n.º 71/2016 do CONEPE que 

subsidia referido edital alterou a qualidade para acessar a referida cota, 

qual seja: Art. 5º Para concorrer às vagas destinadas à Escola Pública, o 

candidato deverá comprovar, no ato da matrícula, que cursou, 

integralmente, o Ensino Médio em Escola Pública.” –grifou-se. Portanto, 

para acessar referida cota, basta o aluno ter cursado apenas o ensino 

médio em escola pública, como é o caso dos autos, de forma que a 

concessão da segurança é medida impositiva. Nesse sentido: TRF-1 - 

APELAÇÃO CIVEL AC 00362795720134013300 (TRF-1) Data de 

publicação: 02/03/2015 Ementa: ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. 

ESTUDOS EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA. RENDA FAMILIAR PER CAPITA. 

POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO 

PER RELATIONEM. APLICAÇÃO. I - "1. A hipossuficiência financeira do 

aluno não é o elemento diferenciador no sistema de cotas. O critério 

considerado, no caso, é a qualidade do ensino ministrado nas escolas 

públicas, em regra, inferior ao oferecido pelas instituições particulares, 

dificultando sobremaneira o acesso dos estudantes às universidades. 

(AMS 0000343-12.2012.4.01.3815/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOSÉ AMILCAR MACHADO, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARCELO 

DOLZANY DA COSTA (CONV.), SEXTA TURMA, e-DJF1 p.537 de 

17/12/2012). II - No caso, não existe óbice à matrícula da impetrante no 

curso de medicina para o qual logrou aprovação no exame vestibular pelo 

sistema de cotas porquanto atendidos os requisitos legais, quais sejam, a 

realização dos estudos na rede pública de ensino e a renda per capita 

igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, conforme resolução da UFBA. III - No 

cálculo da renda per capita há de ser considerada a peculiar situação da 

genitora da Impetrante, pessoa de pouca instrução e que sobrevive de 

trabalho autônomo ligado as excursões turísticas, cujos ganhos são 

sazonais. IV - "Esta Corte Superior de Justiça, bem como o Supremo 

Tribunal Federal, há muito já sedimentaram o entendimento de que não há 

cogitar nulidade do acórdão por ausência de fundamentação ou ofensa ao 

artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal , se o Colegiado estadual, ao 

fundamentar o decisum, reporta-se à sentença condenatória, ou mesmo 

ao parecer do Ministério Público, valendo-se da denominada 

fundamentação per relationem." (STJ, HC 242.995/SP, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 

24/03/2014). V - Apelação provida. ISSO POSTO, e por tudo que dos 

autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA para que a 

autoridade coatora providencie a matrícula do impetrante junto à instituição 

de ensino pública, confirmando a liminar deferida, nos termos do art. 487, I 

CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 

12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Após o decurso do prazo 

para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a 

Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 

12.016/2009; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 

05 de setembro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002054-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

ISAAC NEWTON ALMEIDA RAMOS (IMPETRANTE)

EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ALVES DE ARRUDA (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Edna Luzia 

Sampaio e outro contra ato do Presidente da Comissão Eleitoral Central, Sr. 

Roberto Alves de Arruda, no qual sustenta, em apertada síntese, 

ilegalidade no registro da chapa de Rodrigo Bruno Zanin e outro, ao 

fundamento de que não procederam à juntada tempestiva de todos os 

documentos necessários ao ato, havendo sido oportunizada nova data, o 

que seria ilegal aos olhos dos impetrantes, razão pela qual se voltam 

perante o Poder Judiciário. Juntou-se documentação inicial. Liminar 

indeferida. Informações prestadas no sentido de denegação da 

segurança. Parecer ministerial pela improcedência dos pedidos. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. Versam 

os autos sobre pedido de segurança impetrado por Edna Luzia Sampaio e 

outro contra ato do Presidente da Comissão Eleitoral Central, Sr. Roberto 

Alves de Arruda, no qual sustenta, em apertada síntese, ilegalidade no 

registro da chapa de Rodrigo Bruno Zanin e outro, ao fundamento de que 

não procederam à juntada tempestiva de todos os documentos 

necessários ao ato, havendo sido oportunizada nova data, o que seria 

ilegal aos olhos dos impetrantes, razão pela qual se voltam perante o 

Poder Judiciário. É caso de denegação da segurança pretendida. Ao que 

se depreende dos autos, foi deflagrado processo eleitoral na UNEMAT, 

nos termos do Edital n.º 001/2018 – CONSUNI, em que ficou estabelecido a 

forma de registro de candidatura, campanha, entre outros. Nestes termos, 

a chapa de Rodrigo Bruno Zanin e outro se inscreveu no certame em 

voga, sem, contudo, proceder à juntada de todos os documentos 

necessários ao pleito, notadamente as certidões criminais da Seção 

Judiciária local, dispensando-se ainda eventual certidão dos processos 

criminais por PJE por inexistência naquele ambiente virtual de processos 

desta natureza. Ocorre que a Comissão Eleitoral, à luz da legislação 

eleitoral vigente, entendeu por bem conceder prazo para juntada dos 

documentos faltantes, com o que não concorda os impetrantes. Sem 

razão os postulantes. Ainda que o edital em vigência não tenha previsto 

prazo de juntada de documentos para habilitação de registro de 

candidatura, afigura-se pertinente a concessão de tempo pela Comissão 
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Eleitoral com base na legislação eleitoral vigente em nosso país. Ora, se 

para o cargo mais proeminente do nosso sistema republicano (Presidência 

da República) é possível conceder prazo de juntada de documentos após 

pedido de registro de candidatura, torna-se imperioso, pelo preceito da 

simetria, que para a eleição da Reitoria também seja oportunizado tal tempo 

administrativo eleitoral. Nesse sentido: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E REGIMENTO 

INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES DE GENERAL CARNEIRO - 

MANDATO DA MESA DIRETORA DA CASA DE LEIS COM DURAÇÃO 

INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE 

NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO PARÂMETRO DE 

CONTROLE - AÇÃO PROPOSTA PERANTE A CORTE ESTADUAL - ART. 

125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AFRONTA AO ART. 61, § 

3º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRINCÍPIO DA SIMETRIA 

CONSTITUCIONAL APLICADO AO ENTE MUNICIPAL - 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - AÇÃO PROCEDENTE.O 

Município deve legislar em observância às restrições constitucionais que 

lhe são impostas. A norma que determina prazo inferior a 2 (dois) anos 

para o mandato eletivo da Mesa Diretora da Câmara Municipal afronta 

dispositivo da Constituição Estadual (art. 61, § 3º), aplicado por simetria na 

esfera municipal, residindo aí a inconstitucionalidade material. Ação 

parcialmente conhecida e, no remanescente, julgada procedente. (TJ-PR - 

ADI: 14751358 PR 1475135-8 (Acórdão), Relator: Jorge Wagih Massad, 

Data de Julgamento: 06/03/2017, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 

1996 24/03/2017) A eventual inabilitação da referida chapa sob o 

fundamento de ausência de previsão editalícia apresentar-se-ia eivado de 

falta de razoabilidade e proporcionalidade, quando não antidemocrática. 

Isso porque o poder público não pode prender-se a formalismo excessivo 

ou interpretar de forma restritiva as regras constantes de edital de eleição, 

de modo a eliminar concorrentes e, assim, suprimir a escolha legislativa 

pelos membros da Universidade. Assim, no caso específico, observa-se 

que a chapa impugnada apresentou os documentos necessários para 

participar da eleição dentro da Universidade Pública, de forma que não 

procedem as alegações iniciais, sendo imperiosa a denegação da 

segurança por ausência de amparo legal. Isto posto e por tudo mais que 

consta dos autos, DECIDO: (a) DENEGAR a segurança e, via de 

consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no 

artigo 487, inciso I, do CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) 

Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a ordem (Lei 

nº 12.016/09, Art. 14, § 1º). (d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo. (e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 05 de setembro de 2018. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 193192 Nr: 10271-48.2015.811.0006

 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): JOSÉ PEDRO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos, etc.

a) Redesigno o ato para o dia 30/10/2018 às 14h00min, cabendo ao 

Advogado da parte proceder à notificação das testemunhas para que 

compareçam ao ato, forte no art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, ambos do NCPC;

b) Expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha FERNANDO 

CARLOS ARGUELLO no endereço a ser indicado pelo requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, com o prazo de cumprimento 

da missiva de 60 (sessenta) dias;

c) Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162259 Nr: 10048-66.2013.811.0006

 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: ADMILSON BORGES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

ACIDENTÁRIO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por 

ADMILSON BORGES DE CARVALHO contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, em razão de suposta incapacidade para o labor 

decorrente de acidente de trabalho (fls. 05/13).

Os autos vieram conclusos.

É O QUE MERECE REGISTRO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de desistência da ação reivindicado pelo requerente conduz à 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do NCPC;

b) Sem custas e honorários;

c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139561 Nr: 9181-44.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO PINTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES 

contra ADELINO PINTO DE OLIVEIRA, na qual o Exequente informa que 

houve o cancelamento do débito, em razão de que a CDA foi baseada em 

cadastro imobiliário registrado indevidamente (fl. 58).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

O cancelamento do débito e, por conseguinte, o 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) Transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152414 Nr: 11403-48.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA FRIAZA REBOUÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração às fls. 122/123 É 

TEMPESTIVO, assim, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A 

PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para que apresente resposta 

aos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164869 Nr: 1990-40.2014.811.0006

 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: LUIZ CLAUDIO FONTES RAYMUNDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAELA EMILIA BORTOLINI - OAB:, THIAGO NASCIMENTO 

DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 

um volume (184 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO o Requerente, via DJE/MT, para que, no prazo de 15 dias, 

requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146876 Nr: 5137-45.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVIA ALICE DE CARVALHO MONDIN DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA 

- OAB:10547/O, WESLEY LOPES TORRES - OAB:9443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256

 Vistos, etc.

Acolho o pedido retro.

Conforme jurisprudência, havendo substabelecimento sem reserva de 

poderes, é possível que o novel advogado efetue a cobrança dos 

honorários sem a intervenção do antecessor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO. SUBSTABELECIMENTO 

SEM RESERVAS DE PODERES. RENÚNCIA AO PODER DE 

REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. RENÚNCIA TÁCITA AO CRÉDITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO CREDOR. 

POSSIBILIDADE. DIREITO AUTÔNOMO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os 

honorários advocatícios em execução constituem um direito autônomo do 

advogado e não da parte que ele representa (Lei 8.906, art. 23). 2. O art. 

26 da Lei 8.906/94 impede que o advogado substabelecido, com reserva 

de poderes, efetue a cobrança de honorários sem a intervenção daquele 

que lhe conferiu o substabelecimento. Extrai-se, a contrario sensu, que 

não há óbice para que o advogado substabelecido, sem reserva de 

poderes, efetue a cobrança de honorários, sendo descabida a 

intervenção do advogado substabelecente. (REsp 1207216/SP) 3. Tendo a 

advogada que renunciou aos poderes que lhe foram outrora repassados 

indicado como credor dos honorários advocatícios executados a patrona 

que o autor constituiu, impõe-se reconhecer o direito autônomo desta 

última em requerer o recebimento da quantia correspondente e não a 

renúncia ao direito patrimonial perseguido, o qual aliás possui caráter 

alimentar. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 

DECISÃO REFORMADA. (TJ-DF - AGI: 20140020252834, Relator: ALFEU 

MACHADO, Data de Julgamento: 22/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 28/07/2015 . Pág.: 125). – grifou-se.

Portanto, expeça-se o alvará pertinente, nos termos do requerimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82738 Nr: 9194-48.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CELIA DA SILVA BORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Considerando que a petição de fls. 109/110 não foi assinada pelo patrono 

da executada, antes de intimar o Exequente, nos termos do artigo 152, 

inciso VI do CPC, INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA, Hamilton 

Lobo Mendes Filho, para que compareça nesta Secretaria e assine a 

petição, 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.: 150016 Nr: 8726-45.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIBE ARANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra ADIBE ARANGE na qual há 

informações nos autos do pagamento da dívida na via administrativa (fl. 

49/52).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Promova a liberação de todas as constrições efetivadas nos autos (fl. 

35/37), nos termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 187693 Nr: 6767-34.2015.811.0006

 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: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA, 

por meio de seu advogado, para que se manifeste acerca dos 

documentos juntados às fls. 303/318, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012645-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

JAIR ROBERTO MARQUES (ADVOGADO(A))

JUCINEIA DE SOUZA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020083-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ADALBERTO CARVALHO PIMENTA DOS REIS 69712581187 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003845-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como sua intimação da liminar concedida nos 

autos em sua parte dispositiva: b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinado que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a baixa 

no gravame do veículo FIAT UNO MILLE, PLACA KAN0686, RENAVAN 

00887771955, CHASSI 9BD15822764849113, bem como efetue a 

liberação para que o requerente possa efetuar a transferência do mesmo, 

sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Cáceres - MT, 28 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005616-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZIA LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005616-11.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARINEZIA LUIZ FERREIRA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT 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 cópias 

legíveis dos documentos pessoais, como RG e CPF, bem como junte em 

nome da autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) 

nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Dispensada a audiência de 

conciliação, em razão da natureza da ação. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de 

setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LEON DE GODOY TAVARES (REQUERENTE)

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

STYLLOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como INTIMAR da liminar concedida nos termos a 

seguir: "...b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para que os requeridos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, excluam o nome do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)..." Cáceres 

- MT, 28 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003220-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

NELSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003220-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NELSON RIBEIRO REQUERIDO: 

APARECIDA MARIA DE SOUZA 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 Instrumento Particular de Prestação de Serviço na administração 

do imóvel em questão, bem como junte ao feito comprovante de endereço 

em seu nome (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003223-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (REQUERENTE)

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORTENCIA GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003223-16.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NELSON RIBEIRO REQUERIDO: 

HORTENCIA GOMES DE ALMEIDA 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 Instrumento Particular de Prestação de Serviço na administração 

do imóvel em questão, bem como junte em nome do autor comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005643-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005643-91.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EMERSON DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL 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 juntar em nome dos autor comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003084-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE OLIVEIRA REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Claro (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003084-98.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIO DE OLIVEIRA REIS 

REQUERIDO: CLARO 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 em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos, para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

28 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006536-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCI LEITE PAES DE BARROS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006536-19.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JUCI LEITE PAES DE BARROS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta balcão SCPC (a ser 

retirado na ACEC), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como junte em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, como também anexe procuração assinada por duas 

testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

28 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002941-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELLIO LUIZ DE OLIVEIRA E FARIA (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/10/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal bem como, da decisão a seguir: b) DEFERIR A TUTELA 

DE URGÊNCIA, determinado-se à requerida que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, suspenda as cobranças referentes ao pedido de n°. 138029469, sob 

pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Cáceres - MT, 28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011300-31.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

NELSON LUIZ DOS SANTOS ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

EXEQUENTE EM 24 HS INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA 

RECEBIMENTO DO PRECATÓRIO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 201837 Nr: 4587-11.2016.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 INTIMO A DRº MÁRCIO DA SILVA ALMEIDA, (A) ADVOGADO (A) DO (A) 

DENUNCIADO (A) MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE, A COMPARECER A 

AUDIÊNCIADE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 24 

DE OUTUBRO DE 2018 ÁS16:30 HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DA 5ª 

VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR 

ACOMPANHADA DE SEU CLIENTE, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 200841 Nr: 3945-38.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 INTIMO O DRº MILTON CHAVES LIRA, ADVOGADO DO DENUNCIADO 

VALDEVINO ALVES DOS SANTOS, A COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 23 DE OUTUBRO 

DE 2018 ÁS 16:00 HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DA 5ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO 

DE SEU CLIENTE, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EU, ARTHUR 

DE BARROS RODRIGUES, ESTAGIÁRIO DIGITEI, ASSINEI, NADA MAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 165331 Nr: 2405-23.2014.811.0006

 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): ANDERSON MARQUES DO AMARAL, 

EMERSON MARQUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 INTIMO O ADVOGADO DOS REQUERIDOS PARA:

1) COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 02 DE ABRIL DE 2019 ÀS 15:00 HORAS NA 

SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL 
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DE CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE.

2) QUERENDO, APORTAR NOS AUTOS NO PRAZO DE 15 DIAS ROL DE 

TESTEMUNHAS DE DEFESA.

3) ATÉ A DATA DA AUDIÊNCIA, APORTAR NOS AUTOS CÓPIA DO 

SIMCAR.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011481-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MIRANDA PANTALEAO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011481-61.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANDERSON MIRANDA 

PANTALEAO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Analisando 

a sentença de id. 13050951, verifica-se haver erro material em seu 

conteúdo, pois em um parágrafo condena-se o requerente ao pagamento 

de custas e no subsequente deixa-se de condenar. Isto posto, nos termos 

do art. 494, I, do CPC, corrige-se a sentença acima mencionada, excluindo 

o parágrafo abaixo: "Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". 

No mais, permanece inalterada. Restitua-se o prazo recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 27 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005626-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005626-55.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO GOMES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Em síntese, alega o requerente que, ao efetuar 

compras a prazo no comércio local, teve crédito negado devido a 

inscrição de seu nome no rol de inadimplentes realizada pela requerida. 

Aduz ainda que possui negócio jurídico com a referida empresa, porém 

encontra-se adimplente. Após, tentar a solução extrajudicial do impasse, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a 

abstenção ou cancelamento de qualquer restrição. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento 

da medida. O deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” 

pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não 

violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. 

Compulsando os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, pois os 

fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação 

probatória, tendo em vista que não há acostado ao feito comprovante de 

pagamento referente ao valor negativado. Ao verificar o extrato de 

consulta balcão de id. 15403987, a negativação se deu em decorrência de 

fatura vencida em 17/09/2016, sendo que os comprovantes de id. 

15404655 são de vencimento em 17/06/2016, 17/07/2016 e 17/08/2016. 

Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Isto posto, indefere-se o pedido postulado. Recebe-se a peça inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Cite-se a parte promovida, na 

forma e moldes legais. Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Intimem-se as partes da presente decisão, bem como 

da audiência designada para o dia 21 de janeiro de 2019, às 16h15min. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005644-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005644-76.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos, etc. 

Em síntese, alega o requerente que contratou os serviços da requerida há 

mais de um ano, cumprindo fielmente com suas obrigações. Ocorre que o 

sinal de sua TV por assinatura foi interrompido, entrando em contato com 

a empresa, ao qual lhe foi informado de que a fatura referente ao mês de 

março estava pendente, pois havia inconsistência com os dados do cartão 

de crédito. Diante disto, parcelou a fatura dos meses de março e julho, ao 

qual fora devidamente quitado. Aduz ainda que em 17/08/2018 fora emitido 

boleto pela promovida constando os valores referentes aos meses de 

março e agosto, razão pela qual novamente entrou em contato com a 

mesma, tendo sua pretensão atendida somente em 03/09/2018, sendo a 

fatura devidamente paga no mesmo dia. Para sua surpresa, após o 

pagamento, o sinal foi novamente interrompido. Mais uma vez contactou a 

requerida, sendo-lhe informado que as faturas referentes aos meses 

acima mencionados ainda encontravam-se pendentes. Após várias 

tentativas frustradas de resolução do impasse, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência a suspensão das cobranças no 

tocante aos meses de março, agosto e setembro, bem como a abstenção 

de inserção de seu nome no rol dos inadimplentes. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro 

no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da medida. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

requerente, pois, conforme se depreende nos ids. 15617885, 15617886 e 

15617888, o requerente encontra-se adimplente com suas obrigações 

perante o negócio jurídico celebrado entre as partes, sendo a requerida 

comunicada no id. 15618343 e resposta da mesma no id. 15618348. 

Analisando o id. 15618346, vislumbra-se que a requerida somente efetuou 

respostas protelatórias, não havendo justificativas para que o serviço não 

fosse restabelecido. Com relação ao perigo na demora, este encontra-se 

completamente demonstrado, pois o autor, que já está impossibilitado de 

usar os serviços contratados, apesar de estar adimplente, corre o risco 

de ter seu nome negativado indevidamente. Assim, diante dos fatos 

narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da tutela e medidas necessárias para cumprimento da mesma. 

Isto posto, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda as cobranças 

referentes aos meses de março, agosto e setembro de 2018, bem como 

se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); c) Cite-se a parte 

promovida, na forma e moldes legais. d) Anote-se, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 
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consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da 

prova em favor do requerente, devendo a requerida apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do mesmo, nos termos requeridos na inicial; e) Intimem-se as partes da 

presente decisão, bem como da audiência designada para o dia 21 de 

janeiro de 2019, às 17h00min; f) Cumpra-se. Cáceres/MT, 28 de setembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003994-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003994-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MAURICIO DOS SANTOS 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando a 

sentença de id. 12527778, verifica-se haver erro material, pois em um 

parágrafo condena-se o requerente ao pagamento de custas e no 

subsequente deixa de condenar. Isto posto, nos termos do art. 494, I, do 

CPC, corrige-se a sentença acima mencionada, excluindo de seu texto o 

parágrafo abaixo escrito: "Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". 

No mais, permanece inalterada. Restitua-se o prazo recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 27 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002867-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

LEANDRO ROGER FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002867-55.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LEANDRO ROGER 

FRANCISCO DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Analisando a sentença de id. 13446879, verifica-se haver erro 

material em seu conteúdo, pois em um parágrafo condena-se o requerente 

ao pagamento de custas e no subsequente deixa de condenar. Isto posto, 

nos termos do art. 494, I, do CPC, corrige-se a sentença acima 

mencionada, retirando de seu texto o seguinte parágrafo: "Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, permanece inalterada. 

Restitua-se o prazo recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011668-06.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ARISTOTELES GOMES DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON (ADVOGADO(A))

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

NORSA REFRIGERANTES LTDA (EXECUTADO)

VANESSA DE MATOS SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011668-06.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ARISTOTELES GOMES DOS 

REIS REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de chamamento do feito a ordem por conta da não intimação da 

parte requerida acerca da sessão de julgamento perante a Egrégia Turma 

Recursal. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Este Juízo não possui 

competência para revogar acórdão proferido em Segunda Instância, 

devendo a requerida utilizar-se dos meios jurídicos possíveis para 

alcançar tal pretensão. Isto posto, indefere-se o pleito de id. 13262774. 

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento da dívida exequenda, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC. Cumpra-se. 

CÁCERES, 28 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BRASIL GLOBAL DE COBRANCAS - EIRELI (REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001758-06.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINEI MENDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BRASIL GLOBAL DE COBRANCAS - EIRELI Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, 

como também já houve o cumprimento do mesmo. Sendo assim, 

homologa-se, por sentença, a transação pactuada e extingue-se a 

execução, nos termos dos arts. 487, III, b, 924, II, e 925, todos do CPC. 

Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

VALDINEIA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIODORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003226-68.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINEIA ALVES MOREIRA 

REQUERIDO: DIODORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Infere-se dos autos que a 

requerente foi intimada para emendar a inicial, apresentando pedido de 

reconsideração sem qualquer motivo plausível, motivo pelo qual tal pleito 

não merece ser acolhido. Por fim, não há que se falar em ausência de 

oportunidade para a correção da falha, vez que a parte foi devidamente 

intimada, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se 

extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e despesas processuais. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001870-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA EGUES DE MACEDO (ADVOGADO(A))

HEMILA KAREN BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001870-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: HEMILA KAREN BARBOSA 

DA SILVA REQUERIDO: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passa-se a decidir. Devidamente intimada, a parte autora deixou de 

comparecer à audiência de conciliação. Analisando a petição e documento 

de ids. 15462978 e 15463954, verifica-se não merecer acolhida, vez que 

é obrigatória a presença da parte na audiência de conciliação, e não de 

seu patrono, de acordo com o princípio da pessoalidade. Isto posto, 

extingue-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da 

Lei 9.099/95. Com fulcro no Enunciado n°. 28 do FONAJE, condena-se a 

requerente ao pagamento das custas. Sem honorários. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a parte autora. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002899-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PERES DA SILVA (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002899-26.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIR PERES DA SILVA 

REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passa-se a decidir. Infere-se dos autos que o requerente foi intimado para 

emendar a inicial com a finalidade de acostar aos autos cópia de seus 

documentos pessoais, bem como comprovante de endereço em seu nome. 

Ocorre que o autor juntou comprovante de residência de titularidade de 

terceiro, não cumprindo integralmente com a determinação exarada no id. 

15192260, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, 

julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se o requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 212082 Nr: 935-49.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:21450/O

 Vistos etc,

Insistindo o Ministério Público na inquirição das demais testemunhas 

faltantes, hei popr bem designar audiência em continuação para o dia 17 

de abril de 2019, às 14H30 min.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa.

 As testemunhas de defesa saem pessoalmente intimadas e o réu.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238551 Nr: 7013-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOSINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVALDO FRANCO - 

OAB:

 Vistos etc,

O preso após ser interrogado informou que não tem mais condições de 

pagar advogado e requer a nomeação da defensoria pública em Pontes e 

Lacerda.

 Requer seja transferido para Pontes e Lacerda onde tem seus familiares. 

Determino o imediato recambiamento do preso, que está sem visita há sete 

meses porquanto seus parentes moram em Pontes e Lacerda. Ainda, 

informa que teme por sua vida.

 Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 148554 Nr: 7065-31.2012.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos em correição.

Trata-se de execução penal onde o reeducando Antonio Marcos Muniz, foi 

condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 22 

(vinte e dois) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como 

ao pagamento de 102 (cento e dois) dias multa.

A defesa do reeducando postulou pela alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena do reeducando, para o semiaberto, indicando que o 

mesmo desde os fatos não comete mais delitos, bem como pelo fato de 

ser casado, possuir família e residência fixa (fls. 153/154).

O i. representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito 

(fls. 168).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme verifico dos autos, não assiste razão a defesa, eis que a 

modificação do regime inicial de cumprimento de pena do reeducando, não 

pode ser efetuado livremente pelo Juízo das Execuções, pelo simples 

fatos de haver o reeducando se reintegrado à sociedade, desde o 

cometimento do fato delituoso.

Em que pese estar o reeducando calcando seu retorno ao convívio social, 

ainda não há previsão legal no ordenamento jurídico que permita a 

alteração do regime de pena, apenas pelo fato de estar o reeducando 

sendo um cidadão exemplar, sendo este apenas um dos requisitos legais 

para a progressão de regime.

Contudo, ainda resta, o adimplemento do requisito objetivo (lapso temporal) 

necessário à progressão, e consequentemente permissão de se colocar o 

reeducando em regime semiaberto.

Ocorre que, o pedido da defesa implicaria em alteração do regime inicial de 

pena imposto em sentença transitada em julgado, situação que indica 

direta ofensa à coisa julgada.

Neste sentido, é o entendimento de diversos tribunais pátrios, observe-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - ALTERAÇÃO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DO 

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - 

ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - TRANGRESSÃO À COISA 

JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1. A alteração, pelo Juízo da Execução, 

do regime inicial de cumprimento de pena do condenado, tendo o acórdão 

transitado em julgado, ofende a coisa julgada. 2. Para o crime de estupro 

de vulnerável, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade 

deve ser o fechado, em observância à disposição contida no art. 2º, § 1º, 
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da Lei n.º 8.072/90, modificada pela Lei n.º 11.464/07. (TJ-MG - AGEPN: 

10231130266969001 MG , Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de 

Julgamento: 26/08/2014, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 02/09/2014)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES SEXUAIS. ALTERAÇÃO DO REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. Caso dos autos em que o julgamento de habeas corpus 

pelo STF decidindo pela inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 

8.072/90 não autoriza o juiz da execução alterar o regime fixado em 

sentença, sob pena de afronta à coisa julgada material. AGRAVO 

PROVIDO. (Agravo Nº 70059547885, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 

18/09/2014) (TJ-RS - AGV: 70059547885 RS , Relator: José Conrado 

Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 18/09/2014, Sétima Câmara Criminal, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/09/2014)

AGRAVO. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO PENAL. Se a decisão onde determinado o regime prisional 

transitou em julgado, afigura-se defeso ao juízo da execução alterá-lo, 

fundado em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do 

controle difuso da constitucionalidade, sem efeito erga omnes. Ofensa à 

coisa julgada. AGRAVO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo Nº 

70060487865, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 17/09/2014). (TJ-RS - AGV: 

70060487865 RS , Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de 

Julgamento: 17/09/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/10/2014)

O PENAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - 

FIXAÇÃO DO REGIME INTEGRALMENTE FECHADO PARA O CUMPRIMENTO 

DA PENA - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM GRAU DE 

RECURSO - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AFRONTA À COISA JULGADA - 

RECURSO PROVIDO. Não pode o juízo da execução, sob pena de afronta 

à coisa julgada, modificar o regime prisional de cumprimento da pena 

fixado na sentença condenatória e confirmado em grau de recurso. (TJ-PR 

- RECAGRAV: 1898564 PR Recurso de Agravo - 0189856-4, Relator: 

Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 25/06/2002, Terceira 

Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 02/08/2002 DJ: 6177)

Em alguns casos é permitido a alteração do regime de pena, quando 

demonstrado que a sentença penal encontra-se em desconformidade com 

a lei, ou ofendendo direito e garantia fundamental, ou até mesmo o texto da 

Constituição Federal, situações estas que não ficaram demonstradas nos 

autos.

Ademais, há que se ter claro a impossibilidade dos magistrados 

modificarem decisões de outros juízes de mesma hierarquia, como também 

dos de hierarquia superior.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de alteração de regime formulado pela 

defesa.

Intime-se a defesa e o reeducando.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 45023 Nr: 7554-15.2005.811.0006

 AÇÃO: Unificação ou Soma de penas ->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.698 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234437 Nr: 4128-38.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGO SANTOS DE MERELES, 

EDUARDO VIEIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 70781 Nr: 8180-63.2007.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIO CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOMAR BORGES 

GUIMARÃES - OAB:19451/MT

 Autos n° 8180-63.2007.811.0006 – Cód. 70781

Vistos em correição.

Ante o teor da manifestação do recuperando através de defesa técnica 

às fls. 477, considerando que o mesmo interesse em permanecer 

recolhido no ergástulo local, sendo que este Juízo não se opõe a tal.

Elabore-se cálculo de pena oportunamente.

No mais, aguarde-se o regular cumprimento da reprimenda.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208486 Nr: 9010-14.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLEN DE FÁTIMA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOMAR BORGES 

GUIMARÃES - OAB:19451

 Ex. Penal n° 9010-14.2016.811.0006 – Cód. 208486

Vistos.

Trata-se de execução penal onde a recuperanda Suellen de Fátima das 

Neves, qualificada nos autos, foi condenada a pena de 05 (cinco) anos de 

reclusão, estando atualmente em regime semiaberto.

Aportou aos autos, pedido da defesa para remessa do PEP para comarca 

de Primavera do Leste/MT, visto que a recuperanda encontra-se residindo 

na aludida comarca. Oportunamente apresentou documentos (fls. 

130/134).

Instada a se manifestar, a i. representante do Ministério Público opinou 

pelo deferimento do pleito defensivo e a consequente remessa do PEP 

para comarca de Primavera do Leste/MT (fls. 135).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a reeducanda encontra-se residindo na comarca de 

Primavera do Leste/MT, entendo que a presente guia de execução penal 

deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando a condenada residindo na comarca de Primavera 

do Leste/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Comarca de Primavera do Leste/MT, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 97611 Nr: 2681-93.2010.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE SÃO PAULO/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT, MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - 

OAB:3.498-A

 Autos n° 2681-93.2010.811.0006 – Cód. 97611

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Homologo o cálculo de pena de fls. 660.

Encaminhe-se atestado de cumprimento de pena ao recuperando.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218622 Nr: 6039-22.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO RODRIGUES CANUTO, MAICON 

COLLISELLI, ADENILSON SOUZA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de Pontes e Lacerda/MT e Cunha Porã/SC bem 

como para que acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205100 Nr: 6680-44.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MILTON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Por todo o exposto, INDEFIRO, o pedido de restituição do veículo HONDA 

CG 125 Fan KS, formulado por José Milton de Souza, nos termos dos 

artigos 118, 119 e 120, todos do Código Processual Penal.Oficie-se ao Lar 

das Servas, solicitando informações se possuem interesse na prestação 

de serviços do recuperando.Ciência ao Ministério Público.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001139-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EZELINDA DE CANDIDO (AUTOR(A))

JOSE ANTONIO DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEIRO SERVICO DE MUNCK LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001139-45.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA EZELINDA DE CANDIDO RÉU: PIONEIRO SERVICO DE 

MUNCK LTDA - ME Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópias das peças 

processuais relevantes a instrução do processo (contrato de locação do 

imóvel e comprovação de que é proprietária do imóvel), sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino/MT, 28 de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1001141-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

MARCOS APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001141-15.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARCOS APARECIDO RODRIGUES REQUERIDO: BUNGE 

ALIMENTOS S/A Vistos etc. Defiro a notificação como requerida. 

Proceda-se na forma do art. 729 do Novo Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 28 de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126328 Nr: 1357-90.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Burin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo o executado da r. decisão de fls. 24/25 ao final transcrita: (......) 

Nos termos do artigo 498 do Código de Processo Civil/2015, determino a 

intimação da parte demandada a cumprir o julgado, realizando a prestação 

da obrigação assinalado na sentença.Fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para o caso de não cumprimento espontâneo da 

obrigação no prazo de 15 dias.Faça-se constar na intimação acima 

determinada que, não havendo o cumprimento da obrigação no prazo 

fixado, incidirão, ainda, verbas honorárias específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, as quais desde já arbitro no percentual de 10% 

(dez por cento), forte do §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil de 

2015.Não cumprida a obrigação no prazo assinalado, expeça-se mandado 

de IMISSÃO NA POSSE, independente do curso da multa diária 

cominada.Tratando de execução provisória de sentença que importa em 

transferência de posse de imóvel, nos termos do art. 20, IV, do CPC/15 e, 

estando pendente o julgamento do Recurso de Apelação, entendo que se 

faz indispensável a prestação de caução pelo exequente para o 

cumprimento da medida requerida.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24807 Nr: 2657-78.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacir Jolando Neves, Italo Jorge Silveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dimas Tortelli, Lúcia Terezinha Wiggers 

Tortelli, Marilene Maia Mota Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10074/MT, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:OAB/MT 21.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 374, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada da 

penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 
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bem como restou parcialmente frutífera a medida (fls. 318/323 e fls. 

361/167). Foi determinada a intimação da parte executada acerca da 

penhora, todavia, manteve-se inerte, consoante certidão de fl. 336 e fl. 

380.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada à fl. 374.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110361 Nr: 2813-46.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raylane Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Vistos etc.

DETERMINO que expeça-se o ofício à conta única do TJMT, para que 

proceda com a vinculação dos valores penhorados no presente feito no 

SISCONDJ, para posterior expedição de alvará.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90249 Nr: 2563-18.2013.811.0005

 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): João Antônio Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16792 Nr: 450-43.2003.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5356 Nr: 460-63.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Lance, Edson Totti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96269 Nr: 3238-44.2014.811.0005

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Crestina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 116382 Nr: 1493-24.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Krohling de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 
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preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 160 Nr: 504-92.1992.811.0005

 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: Sérgio Donizetti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes - 

OAB:MT 2.420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 660/662.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 24 de outubro de 2.018, às 

12h:30minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91912 Nr: 466-11.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Nicolina de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Máximo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Intime-se o advogado da parte autora para informar nos autos acerca do 

falecimento da Srª Inês Nicolina de Arruda, conforme assinalado em 

petitório de fl. 147.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33997 Nr: 2151-97.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações Administração e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicola Cassani Zulli, Enio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35441 Nr: 236-76.2008.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicola Cassani Zulli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credival Participações Administração e 

Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Alan Vagner Schmidel - OAB:7504/MT, Norberto 

Ribeiro da Rocha - OAB:1035-MT, Paulo Sérgio Daufenbach - 

OAB:5325-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111 Nr: 915-38.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil José Thomé, Sérgio da Silva Ramos, 

Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dar andamento no feito. Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98626 Nr: 903-18.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia Ormond da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Antônio Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36427 Nr: 1284-70.2008.811.0005

 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: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oryza Brasil Agroindustrial Imp. Exp. Ltda, 

Olice Bertoldi, Neuza Terezinha de Carli Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT, Luis Eduardo de Castro Nassif - OAB:11866/MT, 

Nelson José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124191 Nr: 487-45.2018.811.0005

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Zambenedetti Transportes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:9538

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 

14h:30minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97526 Nr: 373-14.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genezio Gomes dos Santos, Nereo Granzotto, 

Manoel Cícero de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Carlos Krizizanowski 

- OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte requerente acerca da certidão de fl. 181, 

concernente a não juntada de procuração e substabelecimento, conforme 

alegado em petitório de fl. 180.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107185 Nr: 1256-24.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Calábria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcineu José Marcondes, Noedir José Karan 

Marcondes, Valmir Armando Marcondes, Maria Julieta Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Karina Cordeiro Marcondes Gonzaga - OAB:10047, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Apense-se aos autos tombados sob código nº 111904, para a análise do 

pedido de fl. 239.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33204 Nr: 1478-07.2007.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, José Aparecido 

Cazzeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

DETERMINO que expeça-se o ofício à conta única do TJMT, para que 

proceda com a unificação dos valores depositados, no presente feito, 

para posterior expedição de alvará.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89398 Nr: 1733-52.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Delmira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997 SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951 

OAB/SP

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme determinado nos autos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130248 Nr: 2939-28.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Sturza Huber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asa Máquinas Peças e Implementos Ltda - ME, 

Clovis Ricardo de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Lopes - 

OAB:70.572/RS, Luciana Fortes Freitas - OAB:96.388/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Persio 

Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido da tutela de urgência e determino a 

suspensão das medidas constritivas, bem como a manutenção da posse 

em favor da embargante sobre o bem litigioso objeto dos embargos, tão 

somente em relação a meação da esposa (imóvel matriculado sob nº 

26.422 – RGI da Comarca de Cachoeira do Sul/RS).Certifique-se nos autos 

principais.Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 07 do 

mês de novembro de 2018, às 14:00 horas.Intimem-se as partes litigantes 

por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência para querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, expressamente 

o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 
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não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias 

ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Em seguida, intimem-se 

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.Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85010 Nr: 244-14.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanete dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 226.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44985 Nr: 1643-49.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Sangalli, Edgar Pereira de Souza, 

Giselia Gregoria dos Santos, João Carlos Sangalli-EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 90/2017-CSDP, defiro o pedido do 

curador especial.

Proceda-se com a tentativa de citação da parte demandada nos 

endereços, assinalados no petitório de fl. 164verso.

E, restando infrutíferas as novas tentativas para citação da parte 

requerida, intime-se a curadora especial para apresentar a peça de 

defesa da parte demandada.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44205 Nr: 870-04.2010.811.0005

 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: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Cristina Maia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 90/2017-CSDP, defiro o pedido do 

curador especial.

Proceda-se com a tentativa de citação da parte demandada no endereço, 

assinalado no petitório de fl. 210verso.

E, restando infrutíferas as novas tentativas para citação da parte 

requerida, intime-se a curadora especial para apresentar a peça de 

defesa da parte demandada.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44986 Nr: 1644-34.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Augusto, Eliana de Souza 

Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 90/2017-CSDP, defiro o pedido do 

curador especial.

Proceda-se com a tentativa de citação da parte demandada no endereço, 

assinalado no petitório de fl. 234verso.

E, restando infrutíferas as novas tentativas para citação da parte 

requerida, intime-se a curadora especial para apresentar a peça de 

defesa da parte demandada.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92056 Nr: 570-03.2014.811.0005

 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: Aparecida Helena Torres de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salete Terezinha Silva de Matos, 

Espólio de Erady Varela Matos, Ana Karoline Silva de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Gabriel Silva Tirapelle - 

OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a meeira Srª Ana Karoline Silva de Matos (endereço fl. 261), 

para manifestar-se em 05 (cinco) dias (art. 690, CPC/2015).

Havendo impugnação, proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, 

em seguida dê vistas a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimento.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29804 Nr: 897-26.2006.811.0005

 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
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 PARTE AUTORA: Onete Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Arcanjo Ribeiro, Adair da Silva Ribeiro, 

João Batista Massarolo, Esterina Menegácio Furlan, José Furlan (Espólio), 

Lourdes Maria da Grela, Marilei Milhomem Kazy Som, Roberto Kazy Som, 

Ordália Nicer Rolon, João Nicer Rolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Alessandro de Almeida Santana Souza - 

OAB:18618, Éverton Neves dos Santos - OAB:15.257, Vanessa 

Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Zaid Arbid - OAB:MT/1822

 Vistos etc.

Chamo feito à ordem.

A decisão de fls. 365/366, recebeu tão somente a apelação de fls. 

343/346, sendo certo que a houve a juntada das contrarrazões (fls. 

350/354), contudo, a decisão de fls. 365/366, recebeu novamente e 

equivocadamente a apelação (fls. 343/346) e as contrarrazões (fls. 

350/354.

Assim sendo, recebo a Apelação de fls. 355/364.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89108 Nr: 1452-96.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volkswagen do Brasil Ltda, Ariel Automóveis 

Várzea Grande Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884, ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - OAB:86844 , 

Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e as Contrarrazões.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2974 Nr: 453-81.1992.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luiz Sella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza, Geraldina Tonhon De Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8065 Nr: 1190-40.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Sversut

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Sversut Acosta - 

OAB:OAB/MT 9634

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de devolução em dobro 

dos valores indevidamente cobrados pelo exequente Banco do Brasil, e o 

CONDENO a pagar, em favor da executada, o valor de R$ 825.552,26, com 

juros de mora, em 1%, contados da pratica do ato de bloqueio de valores 

(fl. 151), e correção monetária, pelo INPC, a contar desta 

sentença.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114763 Nr: 684-34.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vipagro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilia Fernandes Zarpelon, Eliandro David 

Zarpelon, Luis Agostinho Zarpellon, Elias Joaquim Denkewski, Ana Izabel 

Del Ponte Denkewski, Helena Zarpellon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347/MT, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12.069, Edenir Rioghi - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Sem prejuízo do exposto, certifique-se caso o embargado constituiu novo 

procurador nos autos.

Após voltem-me os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2525 Nr: 318-93.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Detomin Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Ante o exposto, ACOLHO o pedido do devedor e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a pretensão executiva, forte no art. 487, II, do CPC de 

2015, pela prescrição.PROCEDA-SE com a baixa da hipoteca registrada, 

no bem dado em garantia na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária que 

embasa o feito executivo.Condeno a parte exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizada, nos termos do § 

2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o acolhimento da 

exceção acarretou a extinção do processo em relação ao garantidor.Após 

as formalidades legais, arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84891 Nr: 117-76.2012.811.0005

 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): Vergilio Augusto Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dar andamento no feito. Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21439 Nr: 478-74.2004.811.0005

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Croácia Comércio e Locadora de Máquinas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Geisa Fabrini Ribeiro - OAB:7123-MT, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdoral Romão do 

Nascimento - OAB:4465-B, Carim Cardoso Saad - OAB:114278, Luiz 

Cláudio de Oliveira Nascimento - OAB:5475/MT, Maristela Fátima 

Morizzo Nascimento. - OAB:5.408/MT, Melissa França Praeiro - 

OAB:13582

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94750 Nr: 2261-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Lemez Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenil Antonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107185 Nr: 1256-24.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Calábria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcineu José Marcondes, Noedir José Karan 

Marcondes, Valmir Armando Marcondes, Maria Julieta Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Karina Cordeiro Marcondes Gonzaga - OAB:10047, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Em razão da decisão lançada nos autos do processo tombado sob nº 

3672-62.2016.811.0005 – código 111904, mormente em face da conexão 

entre aquela ação e o presente feito, evitando-se decisões contraditórias, 

nos termos do art. 55, §1º, do CPC/2015, CANCELO a audiência designada 

para o dia 03/10/2018, às 15:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111904 Nr: 3672-62.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Valmir Armando Marcondes, Noedir José 

Karan Marcondes, Alcineu José Marcondes, Maria Julieta Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Calábria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Karina Cordeiro Marcondes Gonzaga - OAB:10047, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS HIDALGO 

THOME - OAB:4193/B

 Ante o exposto, determino a conexão destes autos aos autos do 

processo tombado sob nº 256-24.2016.811.0005 – código 107185.Sem 

prejuízo do exposto, intimem as partes para informar qual o tipo de perícia 

q u e  a l m e j a m . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências.................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103777 Nr: 3338-62.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parecis Máquinas Agrícolas Ltda, Samara Scanagatta, 

Terezinha Buzanelo Yokoyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Garbin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14.687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT, Fernando Dorival de Mattos - OAB:13477-A/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 245/247 e fls. 

248/249.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 38365 Nr: 3185-73.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mair Haupt Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45723 Nr: 2381-37.2010.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romélio Riediger, Vilmar Riediger, Adeilza Rodrigues de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A, 

Rodrigo Vieira Komochena - OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 221.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1629 Nr: 384-10.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLG, MOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 118.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88723 Nr: 1052-82.2013.811.0005

 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: Lourival Dreher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Orialdo Haas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:OAB/MT 5849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 136 e, concedo o prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, após as formalidades legais, arquivem-se 

os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89143 Nr: 1489-26.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereo Granzotto, Genezio Gomes dos Santos, 

Norton Marcos Granzotto, Neri Terezinha Granzotto Santos, Izolde Neusa 

Granzotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 159, visto que tal diligência compete tão somente a 

parte e não a secretaria.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28754 Nr: 207-94.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benute Farias da Silva, Nestor Felipe Santiago, 

Abides de Oliveira Pires, Clarice Maria Francisca Moreira Pires, Anísia 

Mendes Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 172.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80360 Nr: 3351-37.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, Osvaldo Mori, 

Rosina Machione Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 118.

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

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107868 Nr: 1544-69.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Nunes de Almeida.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 118.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108992 Nr: 2078-13.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erotildes Maria de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128339 Nr: 2241-22.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Valdomiro de Lima Pereira, Célia de Lima 

Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:16060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 22.

 Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a retificação do polo passivo.

Redesigno a audiência de conciliação e mediação para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 12h30minutos.

Via de consequência, cancelo a audiência designada para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 13:00 horas.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96467 Nr: 3359-72.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda.Unicred Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Ataídes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677/MT, Mauricio Aude - OAB:4.667/MT, Mikael 

Aguirre Cavalcanti - OAB:9247, Pedro Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 151/152.Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93688 Nr: 1667-38.2014.811.0005

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Luiz Portela, Paulo Antonio Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Lance, Maria Dias Lance

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:14.594, 

Luiz Pedro Franz - OAB:14594/MT, Maitê M. S. Santos Benevides - 

OAB:21594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89926 Nr: 2262-71.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9975-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88277 Nr: 574-74.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Trabachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Angela 

Terezinha Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de citação por edital deve ser indeferido.

Acerca da citação editalícia, devem ser observados os requisitos do art. 

256 do CPC de 2015 no tocante à comprovação da residência do réu ser 

em lugar incerto e não sabido.

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em 

comentário ao artigo supra, na obra: Código de Processo civil Comentado 

e Legislação Extravagante" 11ª edição, Revista dos Tribunais, p.502, 

elucidam que:

"Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. 

Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade 

para citação por edital."

A propósito, o STJ:

"CITAÇÃO EDITAL. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. 

AGRAVO IMPROVIDO. - Citação por edital. Cumprimento dos requisitos 

legais. Necessidade de esgotamento das alternativas possíveis à 

localização do requerido. Agravo regimental improvido." (AgRg na SE 3379 

/ US - REL. MIN. BARROS MONTEIRO - CE - CORTE ESPECIAL - PUB. 

05/05/2008).

Portanto, a citação por edital, por se tratar de medida de exceção, 

somente será determinada depois de esgotados todos os meios 

disponíveis à localização do réu, sendo que no caso dos autos, não houve 

o exaurimento dos meios necessários para que a parte demandada fosse 
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localizada.

Ademais, o Oficial de Justiça certifica o endereço da parte demandada, 

conforme certidão de fl. 118verso.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para citar a parte executada via edital.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80643 Nr: 3032-69.2010.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Angela Terezinha 

Salvador, Angela Terezinha Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin, Martha Fonseca Manzano 

Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e as Contrarrazões.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108029 Nr: 1616-56.2016.811.0005

 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): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e sua Retificação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38724 Nr: 3555-52.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Auto Finance

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96409 Nr: 3318-08.2014.811.0005

 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: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americel S/A - Claro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPHE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/RJ 180.625, Ivo Marcelo Spinola da Rosa - 

OAB:13.731, KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA - OAB:OAB/RJ 

167.398, RODRIGO DE ASSIS TORRES - OAB:OAB/RJ 121.429, TATIANA 

CAMPOS MATOS GUIDICINI - OAB:OAB/MG 100.244

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e as Contrarrazões.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80411 Nr: 2800-57.2010.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deudet Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eli, Valdevanir Salesiano Gouvêa, 

Adelson Pereira Rodrigues, Celma Bautz de Freitas, Genivaldo Guimarães 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758, Mayara Maximiano Veneziano - OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Santarem 

Gonzales - OAB:167.144, Hernani Zanin - OAB:11770

 Vistos etc.

Sob o pálio da prioridade da tramitação (idoso).

Ante a decisão de fls. 450/452, que julgou improcedente o conflito de 

competância e declarou a competência desse Juízo Suscitante, o feito 

deve prosseguir.

Assim, em cumprimento a r. decisão de fls. 329/337, que revogou a 

decisão que concedeu a liminar e os atos posteriores do processo, bem 

como determinou que o Juízo de piso apraze nova data de justificação de 

posse, DESIGNO audiência de justificação prévia para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 14:00 horas.

Citem-se as partes demandadas para comparecimento à audiência, 

cientificando de que o prazo para contestar a ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (NCPC, art. 564, 

parágrafo único).

 As testemunhas deverão ser informadas pelo procurador(a) o dia, a hora 

e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo códex.

Conste a advertência do § 5º, do art. 455 e a informação do art. 463, 

ambos do CPC de 2015. O depoimento prestado em juízo é considerado 

serviço público (art. 463, NCPC).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94334 Nr: 2029-40.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Agripina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74802 RJ, Eladio Miranda Lima - OAB:86235/RJ

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização de Quantia Certa c/c Obrigação de 

Fazer ajuizada por BENEDITA AGRIPINA DA SILVA em desfavor da 
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BRASIL TELECOM S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

A decisão de fl. 297, inverteu o ônus da prova e determinou que a parte 

demandada juntasse os documentos requeridos pela parte autora.

 Contudo, a parte demandada não se conformando interpôs Recurso de 

Agravo de Instrumento sob nº 100128-09.2016.8.11.000, sendo provido e 

declarou a falta de interesse de agir da parte autora, julgando o feito, sem 

resolução de mérito forte no artigo 485, VI e § 3º do CPC/2015, bem como 

condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa 

(INPC), cuja exigência fica suspensa em atendimento ao art. 98, § 2º, do 

CPC/2015.

Verifico, ainda, pelo PJE, que o recurso foi arquivado definitivamente.

Ante o exposto, proceda-se com a inclusão da sentença no Sistema 

Apolo.

Após as formalidades legais arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84260 Nr: 3424-72.2011.811.0005

 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: Doracy de Andrade Rotilli, Espólio de Otávio Rotilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Fernando Soares da Silva Reis, 

Carmem Salton Reis, Sônia Maria Cézar Reis, José Augusto Cezar Reis, 

Airton Cezar Reis, Sara Maria Reis Yorks, Pedro Konageski, Keli Cristina 

Fernandes Zangerolli, Fernando Cezar reis filho, Erasmo Luiz Zangeroli, 

Maria Herminia Rutilli Konageski, Sandra Maria Reis Pasini, Rodrigo 

Konageski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Da análise dos autos, verifico que a Srª Sandra Maria Reis Pasini, faleceu, 

conforme informações pelos autores em petitório de fl. 263, dessa forma, 

a decisão que determinou sua citação por edital deverá ser cancelada, 

para proceder a habilitação nos autos de seus herdeiros.

Com efeito, o art. 110 do CPC de 2015, dispõe que: “Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”, o que implica 

na suspensão do processo. Por outro lado, dispõe o art. 75, inciso VII, de 

mesmo diploma processual, que o inventariante representará o espólio em 

juízo, ativa e passivamente.

Sobre o instituto da sucessão processual registra-se que, enquanto não 

partilhados os bens, a parte será o próprio espólio que, como visto, será 

representado pelo inventariante, sendo que, uma vez realizada a partilha 

ou inexistente bens, os herdeiros sucede a parte falecida.

No entanto, para dar fim ao cumprimento do art. 110 do CPC de 2015, 

necessário se faz a habilitação dos sucessores processuais, na forma 

dos artigos 687 a 692 de mesmo “codex”, pelo que a habilitação pode 

ocorrer no próprio processo, de conformidade com o art. 689.

Ante o exposto, CANCELO a decisão de fls. 265/266.

Via de consequência, DETERMINO as seguintes providências:

 a) intime-se a advogada da parte autora para que informe aos autos, em 

(30) trinta dias, se há abertura de inventário com a consequente 

nomeação de inventariante e ou indique os herdeiros.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32887 Nr: 1175-90.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracy Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 214, a parte exequente não se concorda com a decisão 

que indeferiu o arresto via Bacenjud. Assegura que é possível o arresto 

de bens pelo Oficial de Justiça antes da citação.

Da análise dos autos, verifico que o arresto que a exequente menciona já 

foi efetuada pelo Oficial de Justiça, conforme certidão juntado às fls. 

118/119.

Por outro lado, verifico que foram várias tentativas de citação da parte 

devedora, contudo, em vão, assim sendo, o pedido de citação deve ser 

deferido.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 455-60.2006.811.0005

 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): Sérgio Luiz Gaino, Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de citação por edital deve ser indeferido.

Acerca da citação editalícia, devem ser observados os requisitos do art. 

256 do CPC de 2015 no tocante à comprovação da residência do réu ser 

em lugar incerto e não sabido.

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em 

comentário ao artigo supra, na obra: Código de Processo civil Comentado 

e Legislação Extravagante" 11ª edição, Revista dos Tribunais, p.502, 

elucidam que:

"Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. 

Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade 

para citação por edital."

A propósito, o STJ:

"CITAÇÃO EDITAL. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. 

AGRAVO IMPROVIDO. - Citação por edital. Cumprimento dos requisitos 

legais. Necessidade de esgotamento das alternativas possíveis à 

localização do requerido. Agravo regimental improvido." (AgRg na SE 3379 

/ US - REL. MIN. BARROS MONTEIRO - CE - CORTE ESPECIAL - PUB. 

05/05/2008).

Portanto, a citação por edital, por se tratar de medida de exceção, 

somente será determinada depois de esgotados todos os meios 

disponíveis à localização do réu, sendo que no caso dos autos, não houve 

o exaurimento dos meios necessários para que a parte demandada fosse 

localizada.

Ademais, não foram realizadas tentativas de citação nos endereços 

informados via Bacenjud, visto que o Oficial de Justiça assinala na 

certidão de fls. 234/235, que a Srª Salete está residindo na Cidade de 

Maringá/PR.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para citar a parte executada via edital.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para juntar nos 

autos o extrato da matrícula do imóvel penhorado, visto que o Oficial de 

Justiça informa que o devedor separou de sua esposa. Assim sendo, é 

possível que na matrícula exista averbação da partilha do referido bem.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 92 de 704



Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35664 Nr: 522-54.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, Renata Lisa de 

Figueiredo, Martina Lisa de Figueiredo, Sergio Lisa de Figueiredo, Diogo 

Lisa de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Cláudio Viecilli, ORLANDO TOLEDO 

BARBOSA, Mary Cristiane Boller Barbosa, Maximiliano Alves Barbosa, 

Carlos Fabiano Alves barbosa, Mara Cristrina Boller Barbosa, Orlando 

Toledo Barbosa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaurus Vinicius Vieira de 

Oliveira - OAB:8216/GO, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.899/GO, ANTONIO JOÃO DE ACARVALHO JUNIOR - OAB:6232 - 

MT, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Cleuber Alioni da 

Silva Oliveira - OAB:18714, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, 

Helton George Ramos - OAB:11237-A, Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957, Deniz Espedito Serafini. - OAB:5.398-A/MT, Mary 

Cristiane Boller Barbosa - OAB:OAB/MS 33.391-B

 JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, devendo o espólio de 

Orlando reparar os prejuízos causados ao denunciante Sérgio, 

pagando-lhe o valor de R$378.000,00, devidamente corrigidos a juros de 

1% ao mês, contados do pagamento, bem como correção monetária, pelo 

INPC, contados desta sentença.DETERMINO que eventuais valores a título 

de arrendamento da área litigiosa sejam depositados em conta 

judicial.Tendo em vista que o autor decaiu de parte mínima do pedido, 

condeno o requerido ao pagamento integral das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios (art. 86, paragrafo único do NCPC), 

os quais fixo em 20% sobre valor atualizado da causa, na forma do art. 

85,§ 2º e incisos do NCPC)P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12265 Nr: 189-49.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly Rodrigues Soares de Arruda - ME, Ildo 

José Busanello, José Jazon da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana Esteves Monteiro ( 

Defensora Pública ) - OAB:100180, Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Intimo o patrono do exequente para, no prazo de 10(dez)dias, efetuar o 

pagamento de honorários períciais de fls. 256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106445 Nr: 977-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Luis Pinto Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a r. decisão de fls. 122/127.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4257 Nr: 528-81.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceval Centro Oeste S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fl. 216.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a 

localização do bem penhorado, com a advertência de, se não o fizer, 

considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de 

aplicação de multa.

Aportando as informações, proceda-se com a avaliação do bem 

penhorado e, após, lavre-se o respectivo auto e intime-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o bem penhorado.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente.

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

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001156-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. A. (AUTOR(A))

E. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. -. A. D. R. D. D. D. U. E. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001156-81.2018.8.11.0005. AUTOR(A): 

JUCILAINE PEREIRA DE ALMEIDA, EDER BATISTONI RÉU: JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL DESPACHO Vistos. Trata-se de homologação de acordo 

extrajudicial. A parte autora pleiteia pela concessão do benefício da justiça 

gratuita. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 

5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar o benefício da 

justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos legais e 

estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a alegada 

presunção. No caso em análise os requerentes, ora acordantes não 

demonstraram a respectiva hipossuficiência cingindo-se em pleitear a 

gratuidade da justiça, no entanto, pode-se observar pelos holerites 

juntados ao Id. 15457729, que se trata de servidores públicos, recebendo 

subsídios no total líquido de R$ 4.902,87 (quatro mil e novecentos e dois 

reais e oitenta e sete centavos) e R$ 2.160,72 (dois mil cento e sessenta 

reais e setenta e dois centavos), dessa forma, torna clara a contradição 

entre a alegação de hipossuficiência dos requerentes e a realidade 

jurídica demonstrada. Isto posto, tal alegação, por si só, não garante a 

aptidão de justificar a concessão do benefício. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem ao 

recolhimento das taxas judiciárias ou comprovarem a condição de 

hipossuficientes, sob pena de extinção do processo. A parte autora 

poderá comprovar a sua hipossuficiência ou justificar a impossibilidade de 

pagamento, através de cópia dos seguintes documentos: a) cópia das 

últimas folhas da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e 

de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de 

titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Com o decurso do 
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prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se e cumpra-se. Diamantino/MT, 21 de setembro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001159-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO (ADVOGADO(A))

IRENE MAXIMIANO PEDROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

NADJA BARROS MARTINS (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOBRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001159-36.2018.8.11.0005. REQUERENTE: IRENE 

MAXIMIANO PEDROSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOBRES, FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, 

etc. Cuida-se de reclamação trabalhista ajuizada por IRENE MAXIMIANO 

PEDROSO em face do MUNICÍPIO DE NOBRES – MT e do FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, já qualificados nos autos. A Justiça 

do Trabalho declarou-se incompetente para julgamento do feito, em virtude 

de sua incompetência material absoluta, determinando a remessa do feito 

à Justiça Estadual. Diante disso, entendo por bem reconhecer de plano, a 

incompetência desse Juízo para processar e julgar o presente feito, pois 

regra geral a competência para processar e julgar feitos e ações contra o 

Município de Nobres/MT é do Juízo da Vara Única da Comarca de 

Nobres/MT. Desta feita, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar a presente ação em favor da VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

NOBRES/MT. Por conseguinte, determino a remessa dos autos à Vara 

Única da Comarca de Nobres/MT, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, com as baixas e anotações de estilo. Diamantino/MT, 21 de 

setembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001170-65.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GIDEAO KEVER SILVA LOPES (AUTOR(A))

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001170-65.2018.8.11.0005. AUTOR(A): GIDEAO 

KEVER SILVA LOPES RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos. 

Cuida-se de ação declaratória de nulidade c/c cobrança de FGTS proposta 

por Gideão Kever Silva Lopes em face do Município de Diamantino/MT, 

qualificados nos autos. A parte autora pleiteia pela concessão do 

benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 

5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar o benefício da 

justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos legais e 

estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a alegada 

presunção. No caso em análise a requerente não demonstrou respectiva 

hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça, alegando 

estar desempregado e não possuir condições de arcar com as custas 

processuais. Tal alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a 

concessão do benefício. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das taxas judiciárias 

ou comprovar a sua condição de hipossuficiente, sob pena de extinção do 

processo. A parte autora poderá comprovar a sua hipossuficiência 

através de cópia dos seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas 

da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual 

cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos 

últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos 

três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal. Com o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se e cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de setembro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001160-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GIDEAO KEVER SILVA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

DESPACHO Vistos. Cuida-se de ação indenizatória c/c pedido liminar 

proposta por Gideão Kever Silva Lopes em face do Município de 

Diamantino/MT, qualificados nos autos. A parte autora pleiteia pela 

concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. I – DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça gratuita 

está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em 

seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar o 

benefício da justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos 

legais e estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a 

alegada presunção. No caso em análise a requerente não demonstrou 

respectiva hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça, 

alegando estar desempregado e não possuir condições de arcar com as 

custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Tal alegação, 

por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício. 

Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua 

condição de hipossuficiente, sob pena de extinção do processo. A parte 

autora poderá comprovar a sua hipossuficiência através de cópia dos 

seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas da carteira de trabalho, 

ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos 

extratos bancários de contas de titularidade, dos últimos três meses; c) 

cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia 

da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal. Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações. Intime-se e cumpra-se. 

Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001178-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON CAMARGO BENITES DE ARAUJO (AUTOR(A))

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. O. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001178-42.2018.8.11.0005. AUTOR(A): 

EWERTON CAMARGO BENITES DE ARAUJO RÉU: ENZO CAMARGO 

OLIVEIRA DE ARAUJO DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de ação de 

alimentos c/c regularização de guarda de menor e direito de visitas com 

pedido de alimentos provisórios. A parte autora pleiteia pela concessão do 

benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 

5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar o benefício da 

justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos legais e 

estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a alegada 

presunção. No caso em análise o requerente, não demonstrou a 

respectiva hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça 

pela insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas e 

honorários, no entanto, pode-se observar pelos holerites juntados ao Id. 

15549974, que se trata de bombeiro militar, recebendo subsídios no total 

líquido de R$ 2.531,23 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

três centavos) referente ao mês 06/2018, de R$ 7.740,79 (sete mil 

setecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) referente ao mês 

07/2018, e de R$ 2.553,32 (dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e 

trinta e dois centavos) referente ao mês 08/2018, diante disso, torna-se 

clara a contradição entre a alegação de hipossuficiência do requerente e 
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a realidade jurídica demonstrada. Tal alegação, por si só, não garante a 

aptidão de justificar a concessão do benefício. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento 

das taxas judiciárias ou comprovarem a condição de hipossuficiente, sob 

pena de extinção do processo. A parte autora poderá comprovar a sua 

hipossuficiência ou justificar a impossibilidade de pagamento, através de 

cópia dos seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas da carteira 

de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos últimos três 

meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; 

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal. Com o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para deliberações. Intime-se 

e cumpra-se. Diamantino/MT, 25 de setembro de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001143-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA STOCCO (REQUERENTE)

ALESSANDRA PEREIRA STOCCO ROSSDEUTSCHER (REQUERENTE)

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

ERENIL AMORIM EVANGELISTA STOCCO (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO ROSSDEUTSCHER (REQUERENTE)

MARCOS ALEXANDRE PEREIRA STOCCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FREDERICHIS STOCCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001143-82.2018.8.11.0005. DESPACHO 

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

nos autos o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, 

NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às 

providências. Diamantino/MT, 21 de setembro de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000027-12.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO MANTELLI (REQUERENTE)

AMAURI MANTELLI (REQUERENTE)

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS (ADVOGADO(A))

MEIRY DALVA MANTELI TORRES DIAS (REQUERENTE)

MARINA MANTELLI (REQUERENTE)

DANILO ANDRIGO ROCCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI (REQUERIDO)

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos dos Autores para em 15 dias manifestarem acerca da 

Proposta de Honorários apresentada pela médica Perita

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000027-12.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO MANTELLI (REQUERENTE)

AMAURI MANTELLI (REQUERENTE)

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS (ADVOGADO(A))

MEIRY DALVA MANTELI TORRES DIAS (REQUERENTE)

MARINA MANTELLI (REQUERENTE)

DANILO ANDRIGO ROCCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI (REQUERIDO)

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Requerido para em 15 dias manifestar acerca da 

Proposta de Honorários apresentada pela médica Perita

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000895-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN HERBER DOS SANTOS (IMPETRANTE)

RODRIGO SCHWAB MATOZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON NEVES VILELA (IMPETRADO)

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000895-19.2018.8.11.0005. 

IMPETRANTE: CHRISTIAN HERBER DOS SANTOS IMPETRADO: FUNDACAO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANA DI RENZO - 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, WELTON 

NEVES VILELA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA pedido liminar impetrado por CHRISTIAN 

HERBER DOS SANTOS contra ato da REITORIA DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e do SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 

DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO/MT, todos devidamente 

qualificados nos autos. Narra a exordial que o impetrante a Universidade 

do Estado de Mato Grosso publicou na data de 13/04/2018, o Edital n.º 

003/2018 com a finalidade de processo seletivo para preenchimento de 

vagas e cadastro de reserva para o cargo de profissional técnico do 

Ensino Superior da Universidade do Estado. Alega que das vagas 

ofertadas no certame constava a disponibilização de uma vaga para o 

cargo de técnico de informática no polo de Diamantino – MT. Descreve que 

fez a inscrição para a única vaga disponibilizada e que foi aprovado em 

segundo lugar. Aduz que na data de 18/07/2018 foi publicado pela 

UNEMAT o Edital de Convocação n.º 007/2018 dos aprovados no certame. 

Entretanto, ao levar a documentação para que fosse procedida a 

contratação, o impetrante foi informado que não poderia assumir o cargo, 

em virtude de falta de documentação, mais precisamente os documentos 

elencados no subitem nº 6.1 do edital (certificado de conclusão do ensino 

médio mais curso técnico em informática reconhecido pelo MEC). Desse 

modo, pugna em sede liminar para que autoridade coatora promova a 

nomeação do impetrante para o cargo de técnico de informática na 

Universidade Estadual polo Diamantino. Fundamento e Decido. I – Da 

declaração de incompetência No tocante a alegação de incompetência 

apresentada pelo impetrado, tenho que não assiste razão, pelo que não há 

falar em incompetência do juízo se acaso o ato coator houver sido 

praticado por agente institucional situado em comarca diversa daquela em 

que está sediado o representante legal do Ente Público requerido. No caso 

em apreço a análise da documentação fora feita na sede do Campus de 

Diamantino que concluiu pelo indeferimento da posse do impetrante. Dessa 

forma, vê-se que o ato tido como coator fora praticado pelo Supervisor de 

Recursos Humanos Campus Universitário de Diamantino, o que afasta a 

competência da Comarca de Cáceres – sede administrativa da UNEMAT, 

para processar e julgar a ação mandamental. Assim, indefiro o pedido de 

declínio de competência. II- Do pedido Liminar Como consabido, para a 

concessão de liminar em mandado de segurança, devem estar presentes 

os dois requisitos autorizativos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, o primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo 

justamente o “fumus boni iuris”, e o segundo no “periculum in mora”, 

revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da 

segurança causaria à impetrante. No presente caso, o “fumus boni iuris” 

não restou demonstrado, vez que não há nos autos a comprovação de 

que possui escolaridade exigida no edital, qual seja “Certificado de 

conclusão de Nível Médio, devidamente registrado, mais curso de Técnico 

em Informática fornecido por instituição reconhecida pelo MEC ou pelas 

Secretarias Estaduais de Educação, acompanhados de histórico escolar”. 

Assim sendo, inexistindo o cumprimento do requisito previsto pelo Edital, 

não verifico fundamento jurídico para o pedido em questão. Já o “periculum 

in mora”, ou seja, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil 

reparação não se encontra presente, tendo em vista a inexistência de 

limitações abusivas e desnecessárias por parte da Administração. Neste 

sentido, vale consignar a jurisprudência: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO. ESCOLARIDADE. EDITAL EXIGIU CURSO TÉCNICO NA 

ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). 

REQUISITOS DO EDITAL NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

edital é lei entre as partes e obriga tanto a Administração quanto os 

candidatos à sua estrita observância. Deve ser prestigiado, na espécie, o 

princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 2. Na hipótese, trata-se de 
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concurso para o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, para o 

qual se exigiu como requisito de escolaridade o “certificado de conclusão 

de curso de nível médio profissionalizante na área de Tecnologia da 

Informação ou certificado de conclusão de curso de nível médio, 

acrescido de curso técnico na área de Tecnologia da Informação, 

expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC)”. 3. Tendo o impetrante apresentado certificado de 

conclusão de curso de Técnico em Informática, expedido por instituição 

NÃO RECONHECIDA pelo Ministério da Educação/MEC, não se reconhece, 

na presente hipótese, o direito à nomeação e posse no cargo público, vez 

que não restou cumprido o requisito especificado no Edital de regência. 4. 

Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 AMS: 509911420114013400, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de 

Julgamento: 01/09/2014, 6ª Turma, Publicado no DJE 15/09/2014). Grifei. 

Assim, estando ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, 

INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada. III – Das Disposições Finais 

Intime-se a parte impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos acerca das informações apresentadas. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Intimem-se as partes desta decisão. 

CUMPRA-SE. Diamantino/MT, 11 de setembro de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127377 Nr: 1812-55.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Junior de Souza Laudelino, Genivaldo 

Sebastião de Arruda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 DELIBERAÇÃO: (...) Considerando a natureza do delito cuja pena mínima 

cominada é inferior a 2 (dois) anos, bem como os antecedentes do 

acusado WELITON JUNIOR DE SOUZA LAUDELINO, revelando que o (a) 

mesmo mantém sua primariedade, entendo pela viabilidade do benefício. 

Assim, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89 da lei 9.099/95, concedo a 

suspensão do processo pelo prazo de dois anos e acolho a proposta 

formulada pela representante do Ministério Público com fundamento no art. 

89 da Lei 9.099/95, via de consequência, HOMOLOGO A SUSPENSÃO do 

processo movido contra WELITON JUNIOR DE SOUZA LAUDELINO, por 

dois anos, sendo que o acusado ficará sujeito ao período de prova, pelo 

prazo de 02 (dois) anos sob as seguintes condições: 1) não praticar nova 

infração penal; 2) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por 

período superior a 30 (trinta) dias, sem autorização do juiz; 3) 

comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para 

informar e justificar suas atividades; 4) prestação pecuniária consistente 

no valor de 1 salário mínimo, o valor de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), parcelado em três vezes, a ser pago a cada dia 

15 (quinze) de cada mês, iniciando o pagamento em outubro deste ano. 

Expirado o prazo sem revogação, que voltem os autos conclusos para 

que seja declarada extinta a punibilidade do acusado WELITON JUNIOR DE 

SOUZA LAUDELINO. Quanto ao denunciado GENIVALDO SEBASTIÃO DE 

ARRUDA GONÇALVES, determino o prosseguimento do feito, assim sendo 

homologo a desistência da oitiva das testemunhas Ruvia Viviane Mercado, 

Hermes Junior de Oliveira e Adelson Alves Brito. Desgino audiência de 

continuação para o dia 24 de outubro de 2018, às 13hrs00min, para oitiva 

da testemunha Caio Fernandes Souza Camargo. No mais, defiro o pedido 

apresentado pelo Advogado e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para 

juntada do Substabelecimento. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário”. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124334 Nr: 542-93.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Lisandra dos Santos, Luiz Henrique Lima 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Designo audiência de continuação para o dia 17 de outubro de 

2018, às 17hrs00min, para oitiva das testemunhas Izanilton Aparecido 

Gomes e Enielson Lourenço de Souza, bem como interrogatório dos 

denunciados, determino a condução coercitiva da testemunha Enielson 

Lourenço de Souza. Expeça-se Carta Precatória a Comarca de Cuiabá/MT, 

para que seja realizada a oitiva da testemunha Raphael Lemes Melo. Defiro 

o pedido apresentado pelo Advogado e concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para juntada do substabelecimento. Às providências. NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida e saem intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.Raul Lara LeiteJuiz de DireitoGileade Pereira Souza 

MaiaPromotora de JustiçaMoacir Gonçalves NetoDefensor 

PúblicoAlessandro de Almeida Santana SouzaAdvogadoAlice Lisandra 

dos SantosDenunciadaLuiz Henrique Lima de Almeida.Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123804 Nr: 333-27.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, 

Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT nº 15463

 INTIMAÇÃO do advogado Marcos Wagner Santana Vaz, OAB/MT 14.783, 

do inteiro teor do despacho de fls. 228, a seguir transcrito:

"Vistos etc. Acolho pedido ministerial de fl. 227, intime-se o acusado para, 

no prazo de 10 (dez) dias, informar o nome de seu patrono. Sem prejuízo 

da deliberação acima descrita, intime-se o advogado Marcos Wagner 

Santana para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar procuração no 

presente feito. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103910 Nr: 19-52.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocivaldo Aquino de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 Intimo o patrono do denunciado para, no prazo de 05(cinco) dias 

apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115669 Nr: 1193-62.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o patrono do denunciado, para no prazo de 05(cnco) dias 

apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122293 Nr: 4270-79.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Ferreira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Para a revogação da medida excepcional é preciso que o motivo que a 

ditou já não subsista, uma vez que se subordina à condição rebus sic 

stantibus. Por isso, estabelece o art. 316, do CPP, que “o juiz poderá 

revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de 

motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem 

razões que a justifiquem”.Vislumbro que não há mais motivos para que 

subsista a prisão cautelar do acusado. Assim, a revogação da prisão 

preventiva é medida em que se impõe. ANTE O EXPOSTO, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTVA do acusado MARLON FERREIRA DA SILVA, já 

qualificado nos autos. Ademais, cumulativamente, fixo as seguintes 

medidas cautelares, em desfavor do acusado, nos seguintes termos:I – 

comparecimento bimestral no Fórum da Comarca de Diamantino/MT, para 

justificar suas atividades; II – Proibição de ausentar-se da Comarca sem 

autorização judicial; III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

de comprovante de endereço atualizado; IV – Manter o comprovante de 

residência atualizado, da mesma forma o número de telefone para 

contato;V- Comparecimento nos atos processuais, ou seja, na audiência 

de interrogatório (fl. 148).EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o 

acusado MARLON FERREIRA DA SILVA seja colocado imediatamente em 

liberdade, SALVO se por outro motivo estiver preso. Outrossim, 

expeça-se carta precatória à Comarca de Sinop/MT para o cumprimento 

do alvará de soltura e lavre-se o termo de compromisso, constando as 

medidas cautelares acima aplicadas.Intime-se o acusado. Cientifique-se o 

Ministério Público e o advogado constituído.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Diamantino/MT, 11 de setembro de 2018.RAUL LARA LEITE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111726 Nr: 3591-16.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Mendes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 Intimo o Patrono do denunciado, para que, apresente alegações finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84285 Nr: 3454-10.2011.811.0005

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meirivaldo Ferreira de Oliveira, Mariangela da 

Silva Moreira, Rogerio Romera, Leonidas Correa Pereira de Almeida, 

Lourivaldo da Silva Santos, Izaias Rodrigues do Nascimento, Alessandra 

Alcântara Vieira, Cleiton de Lima Querobino, Cassiano de Lima Camargo, 

Marcos da Silva Canette, Maria Aparecida de Lima Querobino, Antonio 

Querobino Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421-MT, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:, Divaneide dos Santos Berto de Brito - 

OAB:OAB/MY 9614, Elizio Lemes de Figueiredo - OAB:8256/MT, 

Jairo Magalhães Gonçalves - OAB:8271/SC, Kattleen Karitas 

Oliveira B. Dias - OAB:9849/MT, Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o Patrono dos requeridos, para no prazo legal requerer o que 

entender de direito.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90214 Nr: 2531-13.2013.811.0005

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdS, EdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, decretando a 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR de Eriberto Leandro da Silva e Elinete 

dos Santos Pereira, qualificados nos autos, em relação à DOUGHAS 

LEANDRO DOS SANTOS, e concedo aos requerentes Alenir do Espírito 

Santos e Alaércio Teixeira da Silva Oliveira a adoção do infante DOUGHAS 

LEANDRO DOS SANTOS, para todos os fins de direito, nos termos dos 

artigos 39 a 52 da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Registro que deverá ser atribuindo ao infante o nome de 

DOUGLAS KAUAN ARRUDA TEIXEIRA OLIVEIRA, conforme requerido 

pelos Requerentes, fl. 28.Expeça-se mandado, após o trânsito em julgado, 

conforme determinado supra, cumprindo-se integralmente o art. 47 e §§, 

da Lei nº 8.069/90.Dispensa-se o estágio de convivência, conforme o art. 

46, § 1º, da citada lei.A sentença deve ser averbada no registro civil, por 

mandado, cancelando-se o registro original, lavrando-se outro com os 

nomes dos requerentes como pais do infante, e os nomes dos 

ascendentes daqueles como avós.Com as providências devidas, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.P. R. I. Cumpra-se.Dê 

ciência ao MPE.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-24.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

A MANTELLI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 19/12/2018 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: 1001022-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 14/11/2018 às 08hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

STALLONY LOURENCO VANNI (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 14/11/2018 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: 1001024-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

STALLONY LOURENCO VANNI (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 
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Conciliação para o dia 14/11/2018 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: 1001025-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

STALLONY LOURENCO VANNI (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 14/11/2018 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: 1001026-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LAZARO RODRIGUES CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 14/11/2018 às 09hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001116-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (EXEQUENTE)

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(EXECUTADO)

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR procuradora do exequente para manifestar quanto pagamento 

comprovado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

YASMIN GABRIELLE CAMARGO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001397-89.2017.8.11.0005. REQUERENTE: YASMIN GABRIELLE 

CAMARGO DE LIMA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em face da OI S/A, cujo crédito executado é 

considerado extraconcursal, vez que o fato gerador da obrigação 

reconhecida em sentença ocorreu após o deferimento da recuperação 

judicial. Verifica-se que a recuperanda foi intimada em duas ocasiões para 

se manifestar quanto à correção do valor executado pela exequente, 

porém apresentou duas manifestações que não guardam qualquer relação 

com a matéria debatida. É de se lembrar que, em razão da executada estar 

em complexo quadro de recuperação judicial, a forma de execução a ser 

adotada difere do rito normal, conforme decidido pelo Juízo da 

recuperação, mas é dever da recuperanda agir com lealdade processual, 

apresentando e manifestando sobre o cálculo do valor devido, 

colaborando com o bom andamento do processo e rápido deslinde do 

feito. Assim, determino nova intimação da recuperanda OI S/A, para que, 

no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre a correção do valor pretendido 

pela parte exequente, bem como para que apresente seus cálculos no 

caso de discordância, a fim de que, com o crédito líquido, após preclusão, 

este Juízo possa expedir ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito ao exequente. Em 

caso de não manifestação, o cálculo apresentado pela credora será 

homologado e haverá possibilidade de condenação por litigância de má-fé, 

diante da conduta processual adotada pela devedora, no caso de nova 

manifestação sem relação com a matéria em discussão. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 27 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

FELIPE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000281-14.2018.8.11.0005. REQUERENTE: FELIPE SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante desistiu da demanda, conforme pedido de id. 15412259, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 

27 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES BRILHANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000616-33.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RODRIGO ALVES BRILHANTE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, somente resta 

HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", 

da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 27 

de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESSIANE DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000174-67.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JESSIANE DA SILVA CRUZ 
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REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte reclamante não compareceu na Audiência de Conciliação, 

embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase 

processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à 

parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 27 de setembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESSIANE DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000172-97.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JESSIANE DA SILVA CRUZ 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte reclamante não compareceu na Audiência de Conciliação, 

embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase 

processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à 

parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 27 de setembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUSSARA ALVES DE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000751-45.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JUSSARA ALVES DE 

ARRUDA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência 

de Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 27 de setembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000752-30.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEILIANE APARECIDA DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu 

na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 27 de setembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

LEDIANA ROSA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000583-43.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEDIANA ROSA NUNES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que 

a parte reclamante não compareceu na Audiência de Conciliação, embora 

devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Diamantino/MT, 27 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES BRILHANTE (REQUERENTE)

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000617-18.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RODRIGO ALVES BRILHANTE 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte reclamante não compareceu na Audiência de Conciliação, embora 

devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Diamantino/MT, 27 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GIRSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000736-76.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GIRSO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que 

a parte reclamante não compareceu na Audiência de Conciliação, embora 

devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Diamantino/MT, 27 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000089-81.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSIENE SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência de 

Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, 

importa em extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 27 de setembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000644-98.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ELAINE APARECIDA DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, 

etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Acolho a questão suscitada pela 

autora em defesa para determinar que a Secretaria retifique o endereço 

da reclamada no Sistema PJE/MT, para que passe a constar como sendo o 

da “Rua Moacir de Arruda Camargo, nº 1527 – Vila Isabel Marin, na cidade 

e comarca de Birigui/SP, inscrito no CNPJ sob o número 

07.979.729/0001-09”. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada do gravação telefônica e documentos referentes à 

contratação realizada entre as partes no ano de 2014, sendo este período 

anterior à negativação debatida. A gravação telefônica juntada no id 

15177187 demonstra que a autora tinha plena ciência do débito, já que 

informou novamente o endereço para envio das mercadorias, o nome de 

sua genitora, idade, dentre outros dados pessoais, bem assim confirmou a 

contratação da coleção de livros no valor de no valor de R$1.200,00 (mil e 

duzentos reais) dividido em 10 (dez) parcelas de R$120,00 (cento e vinte 

reais) cada. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação do débito pela autora, considerando a existência de 

pagamentos do plano de telefonia, do cadastro interno do consumidor e do 

envio de faturas para pagamento, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, a fatura inscrita no 

SPC/SERASA foi localizada pela ré sem a respectiva baixa por ausência 

de quitação. Por outro lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a 

quitação dos débitos o eventual cancelamento do plano em impugnação, 

situações que não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$ 1.200,00. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser 

analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa 

de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. 

Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Desta forma, 

verifica-se que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de 

má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que 

não possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

decisão. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé no equivalente a 10% do valor da causa a ser revertido 

em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de 

Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da 

causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, em 27 de setembro de 2018. Jéssica Flávia 

S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 
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projeto de sentença proferida no evento 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 27 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINA ALBUQUERQUE DE ARRUDA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000646-68.2018.8.11.0005. REQUERENTE: HELEN CRISTINA 

ALBUQUERQUE DE ARRUDA REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS 

FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O feito 

possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado da lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois a 

perícia é desnecessária, considerando que as provas coligidas nos autos 

são suficientes para firmar uma decisão segura sobre a causa. Julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus 

probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a 

origem do débito discutido, até porque negativou o nome da parte autora 

em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada 

comprovou a contratação do serviço fato gerador da dívida através da 

ficha de contratação n. 2988 em 28.01.2014, que demonstra que a autora 

se tornou devedora de 6 parcelas no valor de R$ 52,00, sendo que tal 

documento foi assinado pela parte autora, cuja semelhança das 

assinaturas em relação às demais apostas no documento pessoal, 

procuração e termo de audiência é visualizada a olho nu, (id. 14306087, 

p.2.), fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Ratifica a legitimidade 

da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito a 

consignação na ficha n. 2988 dos dados pessoais da autora e do seu 

endereço, sendo crível as negativações pelo fato de as parcelas não 

terem sido pagas por longos anos, tendo sofrido atualização monetária no 

valor inicialmente contratado. Nota-se, inclusive, que a impugnação não foi 

capaz de elidir as afirmações e a assinatura idêntica aposta no contrato 

em questão, não acostando nos autos a autora qualquer outra prova 

passível de convencimento de suas alegações perante este Juízo. Assim, 

a requerida trouxe elementos que caracterizam a existência da dívida em 

relação à parte requerente, tornando legítima a negativação em questão 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do pedido 

contraposto quanto à ao valor discutido e não quitado de R$ 416,00 

(quatrocentos e dezesseis reais). Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), 

quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Por fim, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 27 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

LOURIVAL SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000231-85.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LOURIVAL SANTIAGO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. I – Do julgamento antecipado. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

De início, acolho a preliminar de inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo em relação ao pedido de revisão dos empréstimos 

consignados contratados com ré, em razão da incompetência deste 

juizado para analisar a questão. No mesmo sentido: AÇÃO 

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ENCARGOS INCIDENTES. 

RECÁLCULO CONTRATUAL. CARÁTER REVISIONAL. COMPLEXIDADE DA 

DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE 

OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007303563, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

14/12/2017) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO 

DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE 

ABUSIVIDADE. POSTULAÇÃO DE CUNHO REVISIONAL. COMPLEXIDADE 

DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO 

DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007472251, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 28/03/2018) Assim, de rigor a extinção do feito sem julgamento 

do mérito em relação ao pedido de revisão do contrato de empréstimo 

debatido. Ademais, rejeito a preliminar de inépcia por “ausência de 

verossimilhança das alegações”, eis que tal matéria se confunde com o 

mérito da ação. II – Do mérito A solução do litígio não demanda muito 

esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A parte promovente 

aduz que à época da contratação do empréstimo número nº. 548951348, 

que ocorreu na data de 22/10/2014, no valor de R$ 4.638,18, a ser quitado 

em 72 parcelas de R$ 128,61 cada, por meio de desconto em seu 

benefício previdenciário, recebia benefício do INSS no valor de R$ 

1.367,20, porém, houve uma redução no valor do seu benefício no ano de 

2015, recebendo atualmente a quantia de R$ 1.166,11. Em razão da 

revisão para menor do valor do benefício mensal, que ocorreu no mês 

maio do 2015, a autarquia excluiu dois empréstimos consignados em folha 

para adequar ao limite máximo da margem consignável, excluindo, então, o 

empréstimo número 548951348 da folha mensal. Analisando a prova 

documental carreada aos autos (id. 12345335, p. 2), extrai-se que não 

houve qualquer conduta culposa ou dolosa do autor em relação à 

exclusão do empréstimo consignado da folha mensal, sendo que foi 

próprio INSS em obediência à lei de regência que excluiu o empréstimo 

para adequar ao limite máximo consignável. Assim, sendo tal fato risco da 

própria atividade da requerida, vez que confere a possibilidade da 

existência de margem consignável, sem qualquer participação do tomador 

de empréstimo, seria dever da ré readequar as parcelas, aguardando a 

abertura de margem consignável na folha mensal para a cobrança do 

empréstimo nº. 548951348. Assim, absolutamente ilegal a atitude da 

requeridas em inserir o nome do autor no SPC/SERASA e emitir boletos 

para pagamento. A situação ocorrida é típica do risco da atividade 

exercida pelo Banco e só ocorreu por negligência sua ou da autarquia, o 

que não pode prejudicar o consumidor. Mais que isso, o Banco lucra com 

o ofertamento do crédito até o limite máximo e, por óbvio, deve suportar 

eventual prejuízo quando algum problema ocorre em relação ao limite 

máximo consignável que, repita-se, está previsto em lei e não há qualquer 
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participação do consumidor na análise da possibilidade de se tomar o 

empréstimo. Com isso, restou demonstrado que houve falha na prestação 

dos serviços da requerida ao negativar o nome do autor de forma 

indevida, sobretudo em razão da idade que possui o promovente, que 

ficou privado de negociar a melhor forma de pagamento das parcelas 

restantes. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da 

cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte 

requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, a exclusão do nome da 

parte autora do SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, 

este é procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela 

simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção 

indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver 

negativação preexistente.” Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, 

ratifico a tutela de urgência deferida no id. 12492437 e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da parte autora para: a) DETERMINAR que a 

requerida exclua o nome da parte autora dos órgãos de restrição de 

crédito e aguarde margem consignável na folha de benefício para cobrar o 

restante das parcelas do contrato nº. 548951348, de forma que não seja 

ultrapassado o limite de 30% de desconto do benefício do promovente, no 

prazo de 15 dias, devendo, ainda, se abster de emitir boletos para a 

quitação do débito discutido nesta ação; b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos 

e quarenta reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de 

mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC, a 

partir do arbitramento Por fim, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do 

mérito em relação ao pleito de revisão contratual, com fundamento no 

artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de setembro de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO VIEIRA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON MAICON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO (ADVOGADO(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA (RÉU)

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (RÉU)

FREDERICO AUGUSTO AUAD DE GOMES (ADVOGADO(A))

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000585-13.2018.8.11.0005. AUTOR(A): JEFFERSON MAICON DE 

OLIVEIRA RÉU: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

PLASTICOS LTDA, CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte autora que jamais travou relação 

jurídica com a ré, no entanto seu nome foi inscrito indevidamente no 

SPC/SERASA, de modo que pugna pela declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Acolho a preliminar ilegitimidade 

passiva suscitada pela ré CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

PLÁSTICOS LTDA, pois é responsável pela negativação quem 

efetivamente anotou a dívida no SPC/SERASA, que foi feita pela ré 

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA, devendo o processo 

ser extinto sem julgamento do mérito em relação àquela reclamada. Em 

decorrência do fundamento acima, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela ré CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR 

LTDA. Ademais, pontue-se que não é o caso de aplicação da súmula 385 

do STJ, eis que a negativação ora debatida realizada no ano de 2015 

precede as demais existentes em nome do autor, que foram efetivadas no 

ano de 2016 e 2018. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a legitimidade da pendência financeira 

remanescente, o que não ressai dos autos. A empresa Reclamada Criativa 

Comércio anexou ficha cadastral em nome da parte autora, porém, 

verifica-se que a assinatura do autor constante do documento referido 

diverge do documento pessoal, tendo semelhança, na verdade, com a 

letra Líder da Revenda “Regina Belo dos Santos”, de modo que a ré não 

comprovou de modo satisfatório a existência da relação jurídica entre as 

partes. Tanto é assim que os comprovantes de recebimento de 

mercadorias foram assinados por Regina Belo dos Santos e não pelo 

autor, havendo outra divergência de assinatura do autor no pedido de 

compras apresentado no id. 14618941, p.7. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos 

órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Neste contexto, não 

havendo comprovação da existência do débito, faz jus o autor à 

declaração de inexistência da dívida em questão. No mesmo sentido é a 

posição da Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA 

CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – 

VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de 

forma clara a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se 

imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada e sua 

irregularidade, cabendo ao magistrado a condenação em indenização por 

danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgamento em 20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 

moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipso, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 
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penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para: a) 

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos discutidos; e, b) CONDENAR a 

requerida Criativa Comércio de Utensílios do Lar Ltda ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso – data da disponibilização, bem como a correção monetária 

pelo INPC, a partir da prolação da sentença. Por fim, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, em relação à ré CENTRO OESTE 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, com fundamento no 

artigo 485, II, do CPC. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 169646 Nr: 5072-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins que, ao realizar checklist dos documentos 

necessários para a solicitação do pedido de restituição de valores, 

verificou-se que o Requerente não informou o valor preciso a ser 

restituído. Assim, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa SCA 

nº 02/2011, impulsiono os autos com a finalidade de proceder a intimação 

do Requerente para que junte aos autos a certidão de atualização do valor 

da causa expedida pelo Cartório Distribuidor nos autos do processo 

originário de código 160150 - em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta 

Comarca - que deverá constar o valor determinado a ser restituído, no 

prazo de 30 dias.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 143614 Nr: 1448-89.2015.811.0037

 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: JRRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Considerando a decisão proferida nos autos em 18/09/2018, e levando-se 

em consideração que o autor constituiu advogado ARNALDO SILVA 

ARAUJO - OAB/MT-13.840, impulsiono os autos para intimação do 

advogado para providência em relação a decisão, a seguir parcialmente 

transcrita: "...Outrossim, não tendo sido observado o prazo mínimo de 20 

(vinte) dias (art. 334, do CPC), designo nova audiência para o dia 

06/02/2019 às 14h00min com a finalidade de conciliação, instrução e 

julgamento. Friso que na oportunidade, não havendo composição amigável, 

será procedida a instrução processual, inclusive como forma de garantir 

os princípios da economia e celeridade processuais ao feito, que tramita 

desde 2015 para a partilha dos bens. Por fim, tendo em vista que não 

restou clara na finalidade da carta precatória de f. 173 a necessidade de 

intimação do autor a fim de que constituísse novo procurador ou 

informasse a impossibilidade financeira, tampouco se denota da certidão 

de f. 178 que o meirinho tenha intimado o requerente para tanto, determino 

a expedição de nova carta precatória, devendo constar expressamente 

na finalidade da deprecata a intimação do autor para constituir advogado 

ou informar a impossibilidade, no prazo legal. Intime-se o autor, 

pessoalmente e com a antecedência legal, a fim de que constitua novo 

advogado ou informe a impossibilidade financeira para fazê-lo, bem como 

para que compareça ao ato, acompanhado das testemunhas que entender 

relevantes para fins de partilha. Intime-se a requerida por meio de sua 

advogada, tanto para comparecimento, quanto para fazer-se acompanhar 

por suas testemunhas...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 143614 Nr: 1448-89.2015.811.0037

 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: JRRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Considerando que a petição do requerido aportou neste juízo, via PEA, 

desacompanhada da PROCURAÇÃO, intimo o seu advogado para 

providenciar a sua juntada no prazo de 05(cinco) dias.

Na oportunidade, considerando a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, redesignada para o dia 06/02/2019 às 14horas, intimo-o para 

comparecer ao ato acompanhado de seu cliente, conforme prescreve o 

artigo 334, § 3º, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 111073 Nr: 1428-06.2012.811.0037

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 Considerando a determinação de fls. 192, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para suas derradeiras alegações no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106094 Nr: 5135-16.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA CRISTIANE PORTELLA FONTES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI DE FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 Intimar a parte autora da sentença proferida nos autos às fls. 98 abaixo 

transcrita:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 103 de 704



Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que, às fls. 68, o executado informa 

que cumpriu sua obrigação, conforme acordo proposto às fls.56, 

requerendo, ao final, a extinção do presente feito.

A exequente, às fls.71/72, apresenta os titulares e os dados bancários 

para levantamento da importância depositada, o que é deferido e efetuado 

através do alvará de fls.73.

Tentada a intimação pessoal da exequente, restou inexitosa (fls.96), vez 

que não foi localizado.

Assim, considerando o aparente desinteresse no prosseguimento no feito, 

JULGO EXTINTO o processo, determinando seu arquivamento, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 111988 Nr: 2464-83.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAC, DDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a quitação do débito alimentar, conforme informado pelas 

partes às fls.64/65, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 924, inciso, II, do CPC.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face 

à gratuidade da Justiça.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 150995 Nr: 4836-97.2015.811.0037

 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: MHDCF, BMDCF, JTQDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF, SSF, MRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 150995

Vistos etc.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes (fls.25).

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, determinando o seu 

arquivamento.

Sem custas.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 31 de agosto de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 114327 Nr: 4727-88.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Dos Anjos Gomes 

Barbosa - OAB:15498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANETHO BARRETO ARAÚJO 

- OAB:14183/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 33, § 1º, do ECA, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, outorgando a Regina Alves Pereira a guarda 

definitiva do infante Dhyonatan Willian Alves Silva, com os efeitos daí 

decorrentes. Outrossim, julgo improcedente o pedido formulado nos autos 

em apenso cód. 150372.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Expeça-se o termo de guarda definitiva em nome 

da genitora Regina Alves Pereira.Isento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatício, face á gratuidade da justiça.Publicada e 

registrada no sistema Apolo.Dê-se ciência ao Ministério Público.Após o 

transito em julgado, arquive-se, procedendo às baixas 

necessárias.Cumpra-se, servindo copia da presente como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício se for o caso.Primavera do Leste-MT, 07 de Agosto de 

2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001277-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA DE MELLO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Iintimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GILVANDO MARQUES COUTINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Iintimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005795-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

JOHNAN AMARAL TOLEDO (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar nos autos sobre a petição do 

ID 15565247 e demais documnetos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004167-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR BATISTA VILELA (EXEQUENTE)

GILBERTO LUIS ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DARCI DAMO (EXECUTADO)

VINICIUS VETTORELO (EXECUTADO)

MATHEUS HAGEMANN LOPES DAMO (EXECUTADO)

RAFAEL ARTUZI (EXECUTADO)

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BARBARA FERNANDA RIVA (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça conforme id 13361180.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002321-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ELIANE DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA TREVISAN - ME (REQUERIDO)
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

EMERSON JAK APARECIDO TREVISAN RIBAS (REQUERIDO)

NEIVA TREVISAN (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA NO ID 13491019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005380-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONES VIEIRA (AUTOR(A))

JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAURO RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI (AUTOR(A))

TACIANE FRANCIELE VIEIRA BARROCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Bayer S/A (RÉU)

ISABELLA MARIA MONTEIRO BORGES (RÉU)

LOCALIZA RENT A CAR SA (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1005380-97.2017.8.11.0037 Ação de 

Indenização por Ato Ilícito Requerentes: Lauro Rodrigues Vieira e Outros 

Requeridos: Bayer S.A e Outros Vistos etc. A decisão desse Juízo 

determinou, aos requeridos Bayer S/A e Localiza Rent. A Car. S/A, 

solidariamente, o pagamento de alimentos provisórios na quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), até o 5º dia útil de cada mês, mediante depósito 

na conta informada pelo autor (Num. 11218314). O recurso interposto pela 

parte requerida foi provido, com redução do valor dos alimentos 

provisórios para a importância correspondente a um salário mínimo (Num. 

14989664). A parte requerida Bayer S/A reitera a necessidade de 

manifestação desse Juízo acerca da diminuição do valor dos alimentos 

provisórios da quantia de R$ 3.000,00 (três mil) reais para um salário 

mínimo, conforme decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça (Num. 

15241208). A manifestação é absolutamente prescindível, já que a 

decisão superior deve ser cumprida, não competindo a este Juízo 

qualquer deliberação sobre a questão. A requerida Localiza Rent Car S/A 

postula por esclarecimentos do Juízo quanto à conta em que devem ser 

depositados os alimentos provisórios, uma vez que a conta informada nos 

autos é de titularidade do causídico constituído pela parte autora 

(ID12829139). O causídico constituído pelos requerentes possui poderes 

para receber, consoante procurações inclusas (Num. 10671471 - Pág. 1 e 

Num. 10671471 - Pág. 2), portanto legalmente habilitado para receber as 

verbas destinadas à parte autora. Intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de setembro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005008-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A CONSTESTAÇÃO (id 

12668374), BEM COMO SE MANIFESTAR SOBRE OS DEMAIS 

DOCUMENTOS JUNTADOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005785-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

INTIMI A PARTE REQUERENTE PARA IMPUGARN A CONTESTAÇÃO (ID 

12579302)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004327-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON (ADVOGADO(A))

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CAMARGO (EXECUTADO)

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001031-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171721 Nr: 6060-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA VISTA ATACADISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 203771 Nr: 1185-52.2018.811.0037

 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 CARLOS SOAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR/ 14352, LUIZ CARLOS SOAVINSKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO para audiência preliminar designada para a data de 31 de outubro 

de 2018, às 14h00min (CPC, art.677, §1º). INTIMO a parte autora, por 

intermédio do respectivo causídico, inclusive para trazer suas 

testemunhas, independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150898 Nr: 4794-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135009 Nr: 6787-63.2014.811.0037

 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: COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO PARTICIPAÇÕES 

LTDA, BANCO INDUSTRIAL E COMÉRCIAL S/A -BICBANCO, BANCO 

INDUSVAL S/A, JONIS SANTO ASSMANN, BELLUNO LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, BANCO PINE S/A, BANCO ITAÚ S.A, BANCO 

BRADESCO S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE 

MATO GROSSO - SICOOB, BANCO SAFRA S/A, BANCO DA AMAZONIA, 

JNORTE CONSTRUTORA LTDA, BANCO J SAFRA S/A, MARCELO 

GONÇALVES, JOSE BENEDITO DO VALE, BIO SOJA FERTILIZANTES 

LTDA, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, HELM 

DO BRASIL MERCANTIL LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, 

HSBC BANK BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE EXTINTORES PARANÁ LTDA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A, CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL 

LTDA, OURO FINO QUÍMICA LTDA, GRANORTE FERTILIZANTES LTDA, 

TROMINK INDUSTRIAL LTDA, MONSANTO DO BRASIL LTDA, ANACLETO 

BRUNETTA, EDUARDO LUIZ DEITOS, GERSON SALVADORI, JORGE LUIZ 

BORGHETTI, NORTOX S/A, PAULO CESAR BORGUETTI, CHEMINOVA 

BRASIL LTDA, BANCO BMG S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BANCO PAN S/A, 

CEAGRO AGRÍCOLA LTDA, KELIN REGINA ALBERTON, INTL FCSTONE 

MARKETS, LCC, AGRO ASSET BACKED FINANCING LTD, LATIN AMERICA 

EXPORT FINANCE FUND, LTD, PAETTO VEÍCULOS LTDA, ALZIRA 

CAETANO TONI, ADAMA BRASIL S/A, EDVANDRO TONI, COOPERATIVA 

AGRÍCOLA CAMPO DO TENENTE, PRADO SUZUKI E ASSOCIADOS S/S, 

BRICKELL S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E IVESTIMENTO, JONI SANTO 

ASSMANN, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, BREDA & CIA 

LTDA ME, ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO PAULISTA S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, TROMINK INSDUSTRIAL LTDA, OCTANTE 

SECURITIZADORA S/A, DARCI MONTAGNI, TEREZINHA DAS GRAÇAS DE 

SOUZA MONTAGNI, GETÚLIO GONÇALVES VIANA, BANCO DO BRASIL 

S/A, IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS S/A, AGROPECUARIA TRÊS ESTRELAS LTDA, PEREIRA 

E PARRA LTDA, COMPO DO BRASIL LTDA, TRANSCORPA TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO 1500 LTDA, COOAMI COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO, SUL AMÉRICA COMPANHIA 

DE SEGURO SAÚDE, CONTROL UNION WARRANTS LTDA, MICROBIOL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, STEMAC S/A - GRUPOS GERADORS, 

SIVIERO CEREAIS, INSUMO AGRÍCOLAS E TRANSPORTE LTDA, CELSO 

APARECIDO LUCIANO PEREIRA - ME, CLIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, RECH AGRÍCOLA LTDA, MARUBENI AMERICA CORPORATION, 

MAXICON SISTEMAS LTDA - EPP, FERNANDA GOMES DAMASCENA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARADISO GIOVANELLA TRNSPORTES LTDA, 

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A - CCB 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - OAB:198905/SP, 

ADRIANO GREVE - OAB:SP/211.900, ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8659, ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - 

OAB:S/P29913, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890 PR, 

ALEXANDRE VIEGAS - OAB:9321-A/MT, AMANDA MENDES - 

OAB:34.861, ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - OAB:SP/287.799, ANDRÉ 

LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:MT 3963, ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, ARTHUR BIRAL FRANCO - 

OAB:268.004/SP, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 31.405, CARLOS 

CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA 

- OAB:16915/MT, CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - OAB:15365, 

CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458, CIBELLY DE JESUS 

AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, CLARISSA ARAUJO GRECELLÉ - 

OAB:RS 83.790, CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO - OAB:SC 19.054-A, 

CLÁUDIO ANÔNIO CANESIN - OAB:OAB/PR 8.007, CLEIDI ROSANGELA 

HETZEL - OAB:8244, CLEVERSON JOSÉ VELLASQUES - OAB:69083/PR, 

DARLAN ADIB FARES - OAB:9.265, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, 

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:MT/10823, DYOGO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 11.084, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EDUARDO PECORARO - OAB:SP 196.651, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B, ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:MT 5614, ELTON FERNANDES RÉU - OAB:185631/SP, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13431-A, FÁBIO MARGIELA DE FÁVARI MARQUES - OAB:SP/ 

256. 707, FABIOLA PEREIRA BAHRUTH - OAB:SP/ 228.277, FERNANDO 

HACKMANNN RODRIGUES - OAB:RS/18.660, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:OAB/SP 84786, FERNANDO STEFANELLI GAULUCCI - 

OAB:SP/299.880, FRANKLYN CELSO FERREIRA - OAB:SC/39.398, 

GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, IGOR 

CASAGRANDE - OAB:70137, IVO WAISBERG - OAB:SP/146176, JOÃO 

CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI FILHO - OAB:SP/154061, JOAO 

JOAQUIM MARTINELLI - OAB:3210 - SC, JOAO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:PR/25.430, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB/RJ 135.506, 

JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206, JORGE AMÁDIO 

FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB/RS 

14.705, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, 

JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, LÚCIO FEIJÓ DE ARAUJO 

LOPES - OAB:RS/50.791, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:14733-A, LUIZ ANTONIO GOMEIRO JÚNIOR - OAB:154.733, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARCELO DE CAMPOS BICUDO - OAB:SP 131624, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:, MARCELO LOPES - OAB:SP/ 

160.896-A, MARCIA GERHARDT SCARPIN - OAB:49.456, MARCIO KOJI 

OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MÁRCIO RICARDO DE SOUZA - 

OAB:291333, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT, 

MARINA ROSA DA SILVA - OAB:23939/O, MAURO DA SILVA 

ANDRIESKI - OAB:MT-10.925- B, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, MELISSA CRISTINA REIS - OAB:OAB/RS 54.330, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, MURILO HENRIQUE MIRANDA BELOTTI - 

OAB:237.635, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9845, OSMAR A. MAGGIONI - 

OAB:12.370-A, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:54914/SP, PAULA 

MALUF TEIXEIRA - OAB:13.175/SC, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4.883/MS, RALF MELLES STICCA - OAB:236.471/SP, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, REGINA CRISTINA DE GOES - 

OAB:9.546-A/MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10.071/MS, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, Ricardo Pomeranc 

Matsumoto - OAB:174042 SP, RODRIGO BARRETO COGO - 

OAB:164619A, RODRIGO FONSECA FERREIRA - OAB:SP/ 323.650, 

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, ROSANGELA MARIA 

DE PAULA - OAB:15.000, SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:OAB/MT 

6356, SANDRA APARECIDA PAIVA - OAB:PR 17363, SANDRA 

BERNARDES VILELA - OAB:8895/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, SERGIO ZAHR FILHO - OAB:SP/154.688, 

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618, SUZIMARIA MARIA DE 

SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651, TALITA BARRETO - OAB:19.488 A /MT, THIAGO PEIXOTO 

ALVES - OAB:SP 301.491-A, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18226/O, 

TIAGO MEURER DA SILVA - OAB:37.146/SC, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A, VALTER SCARPIN - OAB:6751, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:SP/ 257.198, WILLIAN DIAS 

CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:30857/PR, NILTON D. FENSTERSEIFER - OAB:7905 RS

 Processo nº 6787-63.2014.811.0037 (Código 135009)

Ação de Recuperação Judicial
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Requerentes: Unisagro Participações Ltda e Costa & Vieira Ltda.

Vistos etc.

Intime-se o mandatário da credora Monsanto do Brasil LTDA. para 

apresentar instrumento de mandato original outorgado com poderes 

especiais para receber (levantar valores), em 15 (quinze) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 26 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70427 Nr: 2735-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER LOSS, MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE 

PROD. AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, JOSE 

CAVALCANTE NETO - OAB:, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE 

OLIVEIRA JUNIOR para devolver os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136816 Nr: 8155-10.2014.811.0037

 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: LUCIA BORGES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTO MIGUEL DE SOUZA, D. F. 

INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogada MARI ANNE FREITAS TEIXEIRA para 

devolver os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40880 Nr: 3349-10.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, GILBERTO FLÁVIO 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:OAB/SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 INTIMO a parte exequente para proceder a devolução da certidão 

originária para efeito de substituição, com cancelamento das averbações 

eventualmente lavradas com base na certidão originária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155376 Nr: 6920-71.2015.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Em cumprimento a determinação judicial contida na decisão de f.149, 

intimo a parte Requerida para retirar a peça defenciva anexada na contra 

capa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157337 Nr: 7802-33.2015.811.0037

 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: VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO, ÉDSON LEANDRO 

MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO KUCHLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/PR 51.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7802-33.2015.811.0037 (Código 157337)

Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial c/c Pagamento da 

Cobrança Indevida c/c Pedido de Reparação por Danos Materiais

Requerente: Espólio de Vilmar Martignago

Requerido: Pedro Kuchla

Vistos etc.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Realizada a sessão de conciliação, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119254 Nr: 1647-82.2013.811.0037

 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): CLAUDIONEI GRUNDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 1647-82.2013.811.0014 (Código 119254)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco Volkswagen S/A

 Executado: Claudionei Grundler

Vistos etc.

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120215 Nr: 2690-54.2013.811.0037

 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: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGADA OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2690-54.2013.811.0037 (Código 120215)

Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Apuração de 

Perdas e Danos

Requerente: D. F. Incorporadora e Imobiliária Ltda.

Requerida: Agada Oliveira Santos

Vistos etc.

Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de pose e 

apuração de perdas e danos proposta por D. F. Incorporadora e Imobiliária 

Ltda., ambas qualificadas nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.67).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais remanescentes pela parte autora, nos termos do 

artigo 90, caput, 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), 28 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113146 Nr: 3709-32.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIO COSTA GOMES

 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:

 Processo nº 3709-32.2012.811.0037 (Código 113146)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado – SICREDI

 Executado: Gláucio Costa Gomes

Vistos etc.

O executado, regularmente citado por edital (95), não apresentou defesa 

executiva, tampouco efetuou o pagamento do débito, consoante certidão 

inclusa (fls.97).

Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e 

processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para 

promoção da defesa.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil e 

Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, nomeio o ilustre Defensor 

Público para patrocinar a defesa do réu revel citado por edital, o qual 

deverá ser comunicado, mediante intimação pessoal, com prazo em dobro 

para resposta (CPC, art.186, §1º), em face das prerrogativas funcionais.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124917 Nr: 7482-51.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MS 12.178-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70032 Nr: 2340-71.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIR TEREZINHA SCHAFER, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁCIA DE DORDI TRES - 

OAB:51054/PR, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT 13605-A

 Processo nº 2340-71.2010.811.0037 (Código 70032)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Olímpio de Azevedo Advogados

Executada: Clecir Terezinha Schafer

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Olímpio de Azevedo 

Advogados em face de Clecir Terezinha Schafer, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida (fls. 904/903).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios conforme pactuado. Sem 

custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §2º, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 1006 Nr: 385-88.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FABRÍCIO GARCIA DE CARVALHO, 

ADEMIR PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA 

DA SILVA - OAB:5685/MT, EMANUEL TOLEDO DE MARAIS - 

OAB:PR-24.101

 Processo nº 385-88.1999.811.0037 (Código 1006)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Ademir Fabricio Garcia de Carvalho e Outros

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.
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Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169426 Nr: 5003-80.2016.811.0037

 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: ANA CARLA RAVANELLO, ANA CLERIS RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA, 

VILSON BORTOLANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Tendo em vista a determinação contida no despacho de f. 156, intimo a 

parte requerida para manifestar-se sobre a informação de 

descumprimento da ordem judicial liminar, em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167113 Nr: 3765-26.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJULY LARISSA SASSI ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170071 Nr: 5268-82.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160804 Nr: 758-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO WIETZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte AUTORA fica INTIMADO 

para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136770 Nr: 8117-95.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES DA SILVA ORUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MS 5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8117-95.2014.811.0037 (Código 136770) Ação de Execução 

de Titulo Extrajudicial Exequente: HSBC Finance Brasil S/A – Banco Múltiplo 

Executado: Orides da Silva Orue

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159321 Nr: 96-62.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. FREGADOLLI - ME, MARCELO VICENTE 

FREGADOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 96-62.2016.811.0037 (Código nº 159321) Ação de Execução 

de Título Extrajudicial Exequente: Banco Bradesco S/A. Executados: M V 

Fregadolli – ME e Outro

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão derradeira (fls.41).

Intime-se a parte executada para indicar ao juízo quais são e onde estão 

os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, exibindo a prova de 

sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, notadamente 

os dados em garantia, em 15 (quinze) dias, ciente de que o 

descumprimento da ordem judicial será considerado atentatório à 

dignidade da justiça, sujeitando o executado ao pagamento de multa em 

montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em 

execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos 

próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material, nos moldes do artigo 774 do Código de Processo 

Civil.

Expirado o prazo e permanecendo inerte a parte devedora, intime-se a 

parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos 

moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164124 Nr: 2277-36.2016.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON EIRELI - EPP/SUPREMA 

TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:MT/18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 2277-36.2016.811.0037 (Código 164124)

Ação Provisória de Urgência com Pedido Cautelar de Arresto aditada em 

Monitória

Requerente: Rech Importadora e Distribuidora S/A

Requerido: Gilmar Nilson EIRELI EPP

Vistos etc.

Trata-se de ação provisória de urgência com pedido cautelar de arresto 

aditada em monitória proposta por Rech Importadora e Distribuidora S/A em 

face de Gilmar Nilson EIRELI EPP, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.104/105).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Baixe-se a medida 

judicial restritiva.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorárias advocatícias consoantes pactuados.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167232 Nr: 3808-60.2016.811.0037

 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: OPORTUNA SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:OAB/S 23809-B, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952, 

JADERSON SILVA BENTO - OAB:MT/18153

 Processo nº 3808-60.2016.811.0037 (Código 167232)

Ação de Embargos de Terceiro

Embargante: Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda.

Embagada: Rech Importadora e Distribuidora S/A.

Vistos etc.

Trata-se de ação de embargos de terceiro proposta por Oportuna 

Serviços e Terceirizações Ltda. em face de Rech Importadora e 

Distribuidora S/A., ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação nos autos da monitória (Processo nº 

2277-36.2016.811.0037 – 164124, fls.104/105).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais remanescentes pela parte autora, a teor do disposto 

no artigo 90, caput, 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), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156703 Nr: 7514-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIOSA FILHO REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para informar o atual endereço da executada, para 

integral cumprimento da decisão de fl. 63. E ainda, para comprovar o 

pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001661-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001661-73.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA Vistos. Defiro o 

pedido de Id. 14816654 e designo audiência de conciliação para o dia 

18/10/2018, às 13h20min, 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. Expeça-se carpa 

precatória para citação/intimação do requerido no endereço indicado. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003188-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYANE SORAILLE DOMINGUES SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003188-60.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: 

NAYANE SORAILLE DOMINGUES SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por LUCIA PANDOLFO em desfavor de NAYANE 

SORAILLE DOMINGUES SILVA, devidamente qualificados nos autos. No ID 

nº 14603295, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a 

intimação da parte requerente para comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) dias. No ID nº 

14844186, pedido de reconsideração da decisão. No ID nº 14873685, 

indeferiu-se o pedido de reconsideração, determinando novamente a 

intimação da autora para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, que, intimada, não se manifestou, conforme certidão (ID 

15276996). É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, denota-se que foi oportunizado à parte exequente emendar a inicial, 

a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, 

sem que fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal 

hipótese, assim dispõe o artigo 290 do Código de Processe Civil: “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 
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advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo 

Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido, vejamos os 

ensinamentos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT, no Capítulo 2, Seção 14, in litteris: “2.14.2 - A taxa judiciária 

e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei. 2.14.2.1 - Não havendo preparo no prazo de 

30 (trinta) dias, o fato será certificado pela escrivania, cancelando-se a 

distribuição sem necessidade de despacho. Para esta finalidade, as 

petições serão encaminhadas ao distribuidor. 2.14.2.2 - Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes de se cancelar a 

distribuição, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. 

2.14.2.3 - O prazo a que alude o item 1 desta norma (2.14.2.1) será 

contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”. Sobre o tema, vejamos 

os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran Velasco Nascimento: 

“Primeiramente observa-se que ao determinar o cancelamento da 

distribuição, como consequência dessa inadimplência, esse comando legal 

também deixa claro, que o recolhimento das custas iniciais é um 

pressuposto processual objetivo de existência do processo, vez que o 

cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, 

ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição cancelada 

possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza formal ou de 

mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa 

da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Custas pela parte exequente. Sem honorários, 

ante a ausência de citação. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004228-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PEDROSO LIBERALESSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004228-77.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SAMUEL PEDROSO LIBERALESSO Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S.A, contra 

SAMUEL PEDROSO LIBERALESSO, ambos qualificados. Despacho inicial 

determinando o pagamento de custas (id. 14001347). O autor pugnou pela 

desistência da ação (id. 14190386). É o relato. Decido. O autor pugnou 

pela desistência da ação (id. 14190386). Diante do exposto, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Sem custas e sem honorários, uma vez que não se formou o 

contraditório. Não há restrições a serem baixadas. Com o transito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003223-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DOMINGUES DA RESSUREICAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003223-20.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: SANDRA DOMINGUES DA 

RESSUREICAO Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela requerente das custas e honorários lhes 

importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do 

artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os 

artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos 

autos, em que pese à parte requerente ter alegado na exordial que não 

possui condições financeiras, denota-se pela análise da exordial e da 

documentação juntada que não é pessoa de parcos recursos. Desta 

forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte 

requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002985-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ALVES SILVA (EXECUTADO)

A. ALVES SILVA FRALDAS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004888-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIM ANIMAL PREMIX LTDA 

(AUTOR(A))

CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA (ADVOGADO(A))

YURI DE AZEVEDO MARQUES (ADVOGADO(A))

SAULO VINICIUS DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA NAGAMATI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004888-71.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MANUFATURACAO DE 

PRODUTOS PARA ALIM ANIMAL PREMIX LTDA RÉU: FERNANDA 

NAGAMATI - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX 

LTDA em desfavor de FERNANDA NAGAMATI – ME (RANCHO POTRUS), 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 14224935, foi determinada a 

intimação da parte requerente para comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) dias, que, intimada, 

não se manifestou, conforme certidão (ID 15289915). É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, denota-se que foi 

oportunizado à parte requerente emendar a inicial, a fim de que 

preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que 

fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal hipótese, 

assim dispõe o artigo 290 do Código de Processe Civil: “Será cancelada a 
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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”. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido, vejamos os 

ensinamentos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT, no Capítulo 2, Seção 14, in litteris: “2.14.2 - A taxa judiciária 

e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei. 2.14.2.1 - Não havendo preparo no prazo de 

30 (trinta) dias, o fato será certificado pela escrivania, cancelando-se a 

distribuição sem necessidade de despacho. Para esta finalidade, as 

petições serão encaminhadas ao distribuidor. 2.14.2.2 - Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes de se cancelar a 

distribuição, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. 

2.14.2.3 - O prazo a que alude o item 1 desta norma (2.14.2.1) será 

contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”. Sobre o tema, vejamos 

os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran Velasco Nascimento: 

“Primeiramente observa-se que ao determinar o cancelamento da 

distribuição, como consequência dessa inadimplência, esse comando legal 

também deixa claro, que o recolhimento das custas iniciais é um 

pressuposto processual objetivo de existência do processo, vez que o 

cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, 

ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição cancelada 

possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza formal ou de 

mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa 

da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Custas pela parte requerente. Sem honorários, 

ante a ausência de citação. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001656-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ASSUNCAO LTDA EPP - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 1 6 5 6 - 8 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  E M B R A C O N 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA ASSUNCAO LTDA EPP - EPP Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. em face de 

TRANSPORTADORA ASSUNCAO LTDA, devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 14468411, a parte requerente pugnou pela desistência na 

ação e a extinção do processo. 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. Considerando a efetivação da liminar (ID 8023900), intime-se o 

requerente para comprovar a restituição do veículo apreendido ao 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias. Custas e taxas pagas (ID nº 

6835791). Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005552-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE FATIMA GONCALVES (REQUERIDO)

RENAN PINTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 5 5 5 2 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TEREZINHA DE 

FATIMA GONCALVES Vistos. Sobre a petição de ID 14639198, diga a 

parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001387-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO ROCHA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001398-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNEI SOARES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001520-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

THAISSA THALULA TERRES (EXECUTADO)

RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO (EXECUTADO)

RICARDO LUIZ VELLOZO (ADVOGADO(A))

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de penhora e 

avaliação , no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1001351-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA RODRIGUES NEGRAO (REQUERENTE)

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001351-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCILENA RODRIGUES 
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NEGRAO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004764-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

VIVIANE TOMAZETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (EXECUTADO)

JESSICA APARECIDA LOURENCETTE (EXECUTADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004764-25.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: VIVIANE TOMAZETTI EXECUTADO: JOCASTA APARECIDA 

LOURENCETTE, JESSICA APARECIDA LOURENCETTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA movida por VIVIANE 

TOMAZETTI em face de JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE e JÉSSICA 

APARECIDA LOURENCETTE, qualificados nos autos. No ID nº 12808362, 

foi determinado o bloqueio de contas bancárias e restrições de veículos 

das partes executadas, que foi cumprida parcialmente (ID nº 12808406). 

No Id nº 13249418, a executada JOCASTA alegou a impenhorabilidade da 

verba, tendo em vista que os valores bloqueados são de natureza salarial. 

No ID nº 13725706, o exequente pugnou pela rejeição da alegação de 

impenhorabilidade, ante a falta de comprovação, bem como a avaliação e 

remoção do veículo restringido no ID nº 12808402. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que não há nos autos 

qualquer documento que comprove que os valores restritos de R$ 

5.015,61 (cinco mil quinze reais e sessenta e um centavos) sejam 

provenientes de salário, haja vista que o valor bloqueado não corresponde 

ao pró-labore juntado no ID nº 13249443. Nesse sentido: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS VIA 

BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE 

VERBA IMPENHORÁVEL - SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP 10005017920168260323 SP 

1000501-79.2016.8.26.0323, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 

21/11/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

21/11/2017). Assim, forçoso reconhecer a ausência de documentos 

hábeis a comprovar as alegações da executada. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de ID nº 13249418 e mantenho o valor bloqueado. 

Intime-se a parte exequente para que traga aos autos o valor de seu 

crédito atualizado, descontado o valor bloqueado. Sem prejuízo, defiro o 

pedido de ID nº 13725706, item “d”, proceda-se conforme requerido pela 

parte exequente. No mais, expeça-se mandado de penhora e avaliação do 

automóvel de ID nº 12808402. Após a avaliação, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001245-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PEDRO ELI MEDEIROS - ME (REQUERIDO)

ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001245-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GIRAMUNDO COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: PEDRO ELI MEDEIROS - ME, 

GENERALI BRASIL SEGUROS S A Vistos. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005425-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON (ADVOGADO(A))

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS MARODIN (EXECUTADO)

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005425-04.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S.A. EXECUTADO: JOSE LUIS MARODIN, ELIZANGELA ELIAS 

PAES MARODIN Vistos. Indefiro, por ora, o pedido retro, uma vez que os 

executados não foram devidamente citados. Assim, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o endereço 

atualizado da parte executada, bem como requerer o que entender de 

direito. Com a juntada da informação, proceda-se a citação da executada. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001119-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALECIO MICHELON (REQUERIDO)

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (REQUERIDO)

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado , no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003869-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA DAS PALMEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003869-30.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ELTON FERNANDES DE LIMA 

RÉU: LOTERICA DAS PALMEIRAS LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000573-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000573-34.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 
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FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROSA MARIA VIEIRA Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em face do ROSA MARIA VIEIRA, devidamente 

qualificados nos autos. No ID12962403, a parte requerente pugnou pela 

desistência da ação e a extinção do processo. 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 e taxas processuais. Sem honorários, uma vez que não 

se formou o contraditório. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002734-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1002734-80.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: CELIA PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada 

por BANCO BRADESCO S.A em face do CÉLIA DOS SANTOS AMORIM, 

devidamente qualificados nos autos. No ID 14760702, a parte requerente 

pugnou pela desistência da ação e a extinção do processo. 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. Complementação de diligência pela 

parte autora (id. 14797939). Sem honorários, uma vez que não se formou 

o contraditório. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000824-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

C. V. B. M. (ADVOGADO(A))

R. C. C. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. T. (REQUERIDO)

L. G. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000824-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. 

REQUERIDO: JOAO VILELA TEODORO, LENITA GUIMARAES DANTAS 

Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo 

BANCO JOHN DEERE S.A, alegando, em síntese, contradição na decisão 

constante no ID nº 12089927, visto que determinou a intimação da parte 

autora para comprovar/apresentar o comprovante de mora do devedor, 

contudo já havia juntado conforme ID nº 11799707. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que razão assiste 

ao embargante, visto que padece de contradição a decisão constante no 

ID nº 12089927 que determinou a intimação para apresentar o documento 

pendente. Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a contradição na 

decisão de ID nº 12089927, fazendo constar: “ (...) Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR movida pelo 

BANCO JOHN DEERE S.A, em face de JOÃO VILELA TEODORO 

qualificados nos autos, com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de 

alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes para 

aquisição do veiculo: Trator, marca John Deere, modelo 6110 E, ano 2014, 

Chassi n.º 1BM6110ETEA006995. Juntou documentos. Decido. A mora 

está comprovada pela Notificação Extrajudicial (ID nº 11799707). Assim, 

defiro liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde 

estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante do 

autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, 

mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa 

em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no 

prazo legal (art.3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da 

liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida 

pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (artigos 3º, §§ 3º, e 4º, ambos do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizo os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código de 

Processo Civil, bem como autorizo, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na 

hipótese do bem se encontrar em outras Comarcas, cumpra-se a 

apreensão do bem, independentemente de distribuição de carta precatória, 

conforme artigo 3º, § 12, do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada e instruída da decisão servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.” Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DALBEN (ADVOGADO(A))

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

PATRICIO TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

VATSON ALVES DAS CHAVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001339-87.2017.8.11.0037. AUTOR(A): LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: 

PATRICIO TRANSPORTES LTDA - EPP, VATSON ALVES DAS CHAVES 

Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação das 

provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001914-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA (EXECUTADO)

Espolio Alex Capitelli Morosov (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1003449-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHANE VILELA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003449-25.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: NATHANE VILELA 

SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR movida pela BANCO DO BRASIL S.A em face de NATHANE 

VILELA SILVA qualificados nos autos, com base no Dec. lei 911/69, cujo 

contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as 

partes para aquisição do veiculo: modelo CRETA, marca HYUNDAI, ano 

2017/2017, Chassi n.º 9BHGC813BHP014870, placa QCA9551 e Renavam: 

1112553484. Juntou documentos. Decido. A mora está comprovada pela 

Notificação Extrajudicial (ID nº 13383996). Assim, defiro liminarmente a 

busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o 

bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será 

responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% 

sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal 

(art.3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida 

pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (artigos 3º, §§ 3º, e 4º, ambos do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizo os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código de 

Processo Civil, bem como autorizo, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na 

hipótese do bem se encontrar em outras Comarcas, cumpra-se a 

apreensão do bem, independentemente de distribuição de carta precatória, 

conforme artigo 3º, § 12, do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada e instruída da decisão servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001127-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO AUGUSTO PEDRAO (EXECUTADO)

SEBASTIAO AUGUSTO PEDRAO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006642-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON VINICIUS MONTEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006642-48.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LABORATORIO DE BIO 

CONTROLE FARROUPILHA SA EXECUTADO: ACIDEMANDO DE MORAES 

CARVALHO Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o 

pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003233-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA RIBEIRO ANTUNES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003233-64.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: JANAINA RIBEIRO ANTUNES Vistos. 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela 

requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou 

de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil 

rezar que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido. No caso dos autos, em que pese à parte 

requerente ter alegado na exordial que não possui condições financeiras, 

denota-se pela análise da exordial e da documentação juntada que não é 

pessoa de parcos recursos. Desta forma, à míngua de elementos 

probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da 

parte requerente, não há como ser deferido o referido requerimento. 

Reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade 

econômica e financeira da parte requerente, não bastando para tanto a 

alegação de que não tem condições econômicas para arcar com as 

custas processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003224-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO AUGUSTO LOHMANN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003224-05.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: SANDRO AUGUSTO LOHMANN 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela requerente das custas e honorários lhes importará em 

prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, em que 

pese à parte requerente ter alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se pela análise da exordial e da documentação juntada 

que não é pessoa de parcos recursos. Desta forma, à míngua de 

elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido o referido 

requerimento. Reputo ausente comprovação robusta da situação de 

impossibilidade econômica e financeira da parte requerente, não bastando 

para tanto a alegação de que não tem condições econômicas para arcar 

com as custas processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 
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justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas processuais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000019-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI (ADVOGADO(A))

CAROLINA VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

ROBERTO CESAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR SOARES DA SILVA 34122575249 (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001041-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE CRISTINE FERRAZ SOUZA (EXECUTADO)

 

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 certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175842 Nr: 8441-17.2016.811.0037

 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: JOÃO ANDRADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL proposta por 

JOÃO ANDRADE DE OLIVEIRA, visando à retificação da data de seu 

nascimento, do nome do seu genitor, do nome de sua avó materna e a 

inserção do nome da sua genitora.

 Analisando aos autos, verifico que a matéria deste feito é diversa da 

competência especializada atribuída a esta unidade judiciária.

 Assim, constato que este feito deve ser redistribuído, considerando a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Extrajudicial, atribuiu à Diretoria do Fórum a competência para processar e 

julgar os feitos relativos à retificações de registro civis, porquanto trata de 

matéria estranha à competência excepcional desta Terceira Vara.

Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a 

devida remessa à redistribuição para a Diretoria do Fórum, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 207551 Nr: 3007-76.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PEREIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BERNADO DA 

COSTA - OAB:GO 37.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:GO 26.951

 Considerando que não foi possível a realização da audiência, conforme 

fls. 65, redesigno nova audiência de inquirição da testemunha para o dia 

22/11/2018 às 14:00h.

Defiro nova intimação da testemunha no endereço informado às fls. 65-A.

 Intime-se o advogado da parte requerida para providenciar o pagamento 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se, com urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177890 Nr: 9524-68.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ELIANE DE JESUS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ALIANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40558 Nr: 3037-34.2006.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERGILIO DE ALMEIDA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, defiro o pedido de penhora on line em nome do 

executado.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, 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.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100156 Nr: 7969-26.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALVES FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

DA SILVA - OAB:MT 3.448, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT, TALITA WILSON 
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MARTINS - OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, 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.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do executado, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, 

conforme requerido (fl. 139).

Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 11027 Nr: 343-05.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CADORE, CLOVIS CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

registrados em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se 

o Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome dos 

executados, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31036 Nr: 3293-45.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Cadore, CLOVIS CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, 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.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138166 Nr: 9124-25.2014.811.0037

 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): JJ MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos. Em análise a preliminar de nulidade de citação por edital arguida, 

esta não merece prosperar, pois verifico que, em que pese ter havido 

apenas uma tentativa de citação (fls. 60), a qual restou infrutífera, foram 

realizadas diligências para obtenção do endereço atualizado da 

executada, não logrando-se êxito (fls.71/72). [...]Restando todas as 

tentativas de localização do executado frustradas, considerou-se que 

estes encontravam-se em local incerto e não sabido, de forma que foram 

preenchidos os requisitos autorizativos da citação por edital, nos termos 

do disposto nos artigos 256 e 257, ambos do CPC. Assim, rejeito a 

preliminar de nulidade da citação.Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora 

on line.Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Inclua-se 

a minuta de bloqueio.Realizada a penhora, 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. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos 

através do sistema RENAJUD.Proceda-se às diligências a fim de se incluir 

a restrição nos veículos indicados, em nome dos executados, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizada a diligência, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos automóveis.Após a 

avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172839 Nr: 6734-14.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MELQUIADES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155759 Nr: 7098-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH MEDIANEIRA DA SILVA ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D 

AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, defiro o pedido de penhora on line em nome do 

executado.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, 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.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149221 Nr: 3963-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA SCHUSSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a retificação da distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Considerando que, devidamente intimada (fl.70), a executada não pagou o 

débito, e nem apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, 

conforme certidão (fl.72), defiro os pedidos de fls. 74, devendo o débito 

ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil e da Súmula 517 do STJ.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, 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.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132158 Nr: 4520-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA EGIDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANILDA VALADÃO CORREIA, THIAGO 

ANTONIO LUPIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, defiro o pedido de penhora on line em nome do 

executado THIAGO ANTONIO LUPIN NETO.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, 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.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162451 Nr: 1442-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO JOÃO DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 118 de 704



Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, 

conforme requerido (fl.57).

Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

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

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142711 Nr: 1022-77.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELIA GOMES VILAS NOVAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..] defiro os pedidos de fls. 41, devendo o débito ser acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil e da Súmula 517 do STJ.Defiro o requerimento de penhora on 

line.Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Inclua-se 

a minuta de bloqueio.Realizada a penhora, 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.Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Defiro ainda o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em 

nome do executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.Juntada aos autos 

cópia das declarações de imposto de renda dos executados, deverá o 

feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a Secretaria proceder à 

correta identificação do feito.Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de 

restrição aos veículos, eventualmente encontrados, através do sistema 

RENAJUD.Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as diligências, intimem-se as 

partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111601 Nr: 2023-05.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA NOGUEIRA SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que o requerido manifesta desinteresse na proposta de 

acordo apresentada, defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, 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.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Outrossim, da análise dos autos, constato a existência de recente 

consulta ao sistema INFOJUD, o qual não logrou êxito em localizar 

Declaração de Imposto de Renda da executada entregue no presente ano 

(fls. 90/93), razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa ao referido 

sistema.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128188 Nr: 1123-51.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E TRANSPORTES IRMÃOS 

PINHEIRO LTDA, MOISÉS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, defiro o pedido de penhora on line em nome do 

executado.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, 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.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69207 Nr: 1515-30.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN CRISTINA VIEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, KEIT DIOGO GOMES - 

OAB:MT 14.028, MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - OAB:MT/9565, 

RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BIANCA SANFELICE - OAB:19998-B-MT, BRUNA 

SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, 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.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome do executado em razão deste processo, ante o disposto no 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Citação

Citação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000959-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. P. (REQUERENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO DE SOUZA PESTANA OAB - 655.540.279-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000959-30.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: LORENZO BELOTTO PESTANA REPRESENTANTE: 

TARCISIO DE SOUZA PESTANA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL Vistos. Trata-se de pedido individual de Liquidação de 

Sentença proposta por LORENZO BELOTTO PESTANA, representado por 

seu genitor Tarcísio de Souza Pestana em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA - ME, referente sentença proferida na Ação Civil 

Pública nº 0008465-28.1994.4.01.3400. Preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, recebe-se a presente liquidação 

de sentença, que deve ser processada na forma do artigo 509, II, do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte contrária para, querendo, 

responder a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do Código de Processo 

Civil), sob as advertências da Lei (artigo 344 do Código de Processo Civil). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o autor para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos 

do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003093-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SIMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003093-64.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE SIMAO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada 

por JOSÉ SIMÃO DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE – MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 14751826, foi julgado procedente o 

pedido e determinado que os requeridos fornecessem ao autor o 

procedimento cirúrgico de reconstrução óssea com enxerto e prótese 

articular bilateral. O requerente pugnou pelo cumprimento de sentença 

provisório no ID nº 14441735. Da análise dos autos, verifico que consta 

recurso de apelação pendente de remessa, restando prejudicada a 

análise do pedido de cumprimento de sentença nestes autos. Assim, 

chamo o feito à ordem para revogar o despacho de ID nº 14751826 e 

determino a intimação da parte requerente para que proceda a distribuição 

de novo processo visando o cumprimento de sentença provisória. Sem 

prejuízo, considerando a certidão de ID nº 14039413, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002968-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

LICIANE DAVILA (REQUERENTE)

M. E. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002968-96.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA EDUARDA 

RODRIGUES, LICIANE DAVILA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se o Dr. Júnior Lima Bezerra para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente o laudo da perícia realizada na parte 

autora. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001016-82.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

BOLIVAR PAULINO MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001016-82.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BOLIVAR PAULINO MELO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a manifestação de ID nº 15592354 e a petição de ID nº 

15295213, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o médico Dr. 

Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço à Avenida 

Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia, nos exatos termos 

da decisão de ID nº 12146795. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005840-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES (ADVOGADO(A))

DORILDE CHAGA VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005840-50.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DORILDE CHAGA VIEIRA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO 

INSS - CUIABÁ-MT, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

e CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARS ajuizada por DORILDE CHAGA VIEIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portadora de espondilose, osteopenia, 

osteoporose, tendinopatia e artrite com derrame nos ombros, 

espondilouncoartrose na coluna cervical, impedindo-a de trabalhar. 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 nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

salientar que, para almejar o benefício, há necessidade de comprovar 

mediante laudo pericial atualizado, atestando a incapacidade temporária ou 

permanente para o exercício de atividades habituais. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA JUDICIAL REALIZADA. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA 

MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido em razão da 

incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade do segurado 

para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 8213/91), 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em 

lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial - a 

incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização 

de perícia antes da citação. Assim, em razão da suposta patologia que 

está acometida a parte autora, nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, 

que atende nesta comarca, para realização da perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Em 

seguida, venham os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgamento. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Por fim, em conformidade com a citada Recomendação 

Conjunta, intime-se o INSS para que junte aos autos o processo 

administrativo de benefício NB 31/6166614474, bem como eventuais 

perícias administrativas e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 19 de setembro 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:
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EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

ANTONIO ZEFERINO NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005589-66.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO ZEFERINO NETO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Certifique-se a 

secretaria acerca da realização da perícia do autor, devendo, em caso 

positivo, o perito ser intimado para apresentar o laudo nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000801-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO (ADVOGADO(A))

L. S. G. C. (AUTOR(A))

LUCIANA RAMBO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000801-43.2016.8.11.0037. AUTOR(A): LARA SOFIA GOMES 

CONCEICAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Intime-se o Dr. Júnior Lima Bezerra para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o laudo da perícia realizada na parte autora. Com a juntada do 

laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002024-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MICHELOTTI DE LIMA (REQUERENTE)

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002024-94.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARLENE MICHELOTTI DE 

LIMA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a manifestação de ID nº 15294490, revogo a nomeação 

feita anteriormente e nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, 

Ortopedista, com endereço à Avenida Professora Tereza Lobo, nº 60, AP 

n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 

65-9-8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de 

perícia, nos exatos termos da decisão de ID nº 9014099. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004732-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

MARIO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004732-83.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIO LIMA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando o 

pedido de ID nº 15296007, revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço 

à Avenida Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro 

ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, 

e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia, nos exatos 

termos da decisão de ID nº 14112228. Sem prejuízo, reitere-se o ofício ao 

INSS para que proceda a implantação do benefício da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002252-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RAINHA OLIVEIRA (AUTOR(A))

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002252-35.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA JOSE RAINHA OLIVEIRA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a 

manifestação de ID nº 15566231, revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização de perícia, nos exatos termos da decisão de ID 

nº 12744706. Sem prejuízo, reitere-se o ofício ao INSS para que proceda a 

implantação do benefício da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001649-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001649-59.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARCILENE DE SOUZA PEREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Da análise dos autos, verifico 

que a parte autora formulou pedido de reconsideração quanto à decisão 

anterior, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Contudo, tal 

pedido não merece acolhimento por não encontrar respaldo no 

ordenamento jurídico. Assim, INDEFIRO o pedido de ID nº 14677287, 

mantendo a decisão de ID nº 12352409 na íntegra, por seus próprios e 

suficientes fundamentos. Sem prejuízo, considerando o pedido de ID nº 

15295548 e a manifestação de ID nº 15566549, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, 

com endereço à Avenida Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, 

Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 

65-9-8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de 

perícia, nos exatos termos da decisão de ID nº 12352409. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000877-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE MELLO BUSCARIOLLI (REQUERENTE)

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000877-96.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EUNICE DE MELLO 

BUSCARIOLLI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a manifestação de ID nº 15592369, revogo a 

nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 122 de 704



que atende nesta cidade e comarca, para a realização de perícia, nos 

exatos termos da decisão conforme ID nº 11934002. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004745-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

GIRLEI OLIVEIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004745-19.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GIRLEI OLIVEIRA DE MATOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se 

o Dr. Júnior Lima Bezerra para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o laudo da perícia realizada na parte autora. Com a juntada do 

laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005213-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

MARIA DE JESUS FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005213-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE JESUS FARIAS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo 

em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência 

anteriormente agendada para o dia 27/11/2018 às 13:50. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005275-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

MARCIA PLANTES DE MEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005275-86.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA PLANTES DE MEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo 

em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência 

anteriormente agendada para o dia 27/11/2018 às 14:10. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 18de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005285-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCOS SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005285-33.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NELI DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo 

em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência 

anteriormente agendada para o dia 27/11/2018 às 14:30. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002415-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR (ADVOGADO(A))

CLEUZA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS (REQUERIDO)

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002415-49.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CLEUZA BARBOSA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTICA, CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO 

FUNAJURIS Vistos. Indefiro o pedido de prova emprestada, tendo em vista 

ser ônus da parte a extração das cópias requeridas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001014-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS CRISTINA RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001014-78.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ELIS CRISTINA RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Ausentes questões preliminares e 

estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

DOU O FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. A fim de 

possibilitar às partes a produção de provas sobre os fatos narrados, 

designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

05/02/2019 às 14h. Fixo como pontos controvertidos a responsabilidade 

civil, as condutas geradoras do dano, bem como a configuração do dano 

moral e material. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte 

contrária, ficam as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, 

ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra elas 

alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte, bem como as que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes assistidas por 

advogado deverão trazer suas testemunhas ao ato processual 

independente de intimação realizada pelo Juízo, no máximo de 03 (três) 

testemunhas para cada parte. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003875-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANOEL LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1003875-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MANOEL LOURENCO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001939-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RENE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001939-74.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARIA DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: RENE ALMEIDA 

SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C.C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

MARIA DE ALMEIDA SILVA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE – MT e outros, devidamente qualificados nos autos. O MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE – MT arguiu preliminar, de modo que passo a 

analisá-la. No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva do 

Município de Primavera do Leste/MT (ID nº 13434541), insta consignar que 

a solidariedade dos entes públicos na garantia do direito à saúde é matéria 

já pacificada nas Cortes Superiores. O Supremo Tribunal Federal 

reconheceu a existência de Repercussão Geral: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Portanto, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Município. Ainda, indefiro o pedido de revogação 

da liminar concedida, mantendo a decisão de ID nº 12519398 por seus 

próprios e suficientes fundamentos. Refutada a preliminar, e estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. A fim de possibilitar às partes a produção de 

provas sobre a necessidade da internação compulsória e considerando o 

pedido do requerido MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29/01/2019, 

15:00. Diante do requerimento de depoimento pessoal, ficam as partes 

desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. 

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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001939-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RENE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001939-74.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARIA DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: RENE ALMEIDA 

SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C.C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

MARIA DE ALMEIDA SILVA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE – MT e outros, devidamente qualificados nos autos. O MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE – MT arguiu preliminar, de modo que passo a 

analisá-la. No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva do 

Município de Primavera do Leste/MT (ID nº 13434541), insta consignar que 

a solidariedade dos entes públicos na garantia do direito à saúde é matéria 

já pacificada nas Cortes Superiores. O Supremo Tribunal Federal 

reconheceu a existência de Repercussão Geral: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Portanto, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Município. Ainda, indefiro o pedido de revogação 

da liminar concedida, mantendo a decisão de ID nº 12519398 por seus 

próprios e suficientes fundamentos. Refutada a preliminar, e estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. A fim de possibilitar às partes a produção de 

provas sobre a necessidade da internação compulsória e considerando o 

pedido do requerido MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29/01/2019, 

15:00. Diante do requerimento de depoimento pessoal, ficam as partes 

desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. 

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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003784-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

1003784-78.2017.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada da 

correspondência dos autos EXECUTADO: CRISTOVAO ALVES DA SILVA , 

que foi devolvida com o motivo: Ausente, como já foi enviada por 02(duas) 

vezes, será solicitado diligência ao exequente para cumprimento do 

Mandado de Citação. Primavera do Leste/MT, 28 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004049-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

LUIZA CASSANIGA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004049-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZA CASSANIGA 

RODRIGUES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
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Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

ajuizada por LUIZA CASSANINGA RODRIGUES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola durante 

praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, 

ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação no ID nº 13998367, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Em audiência de instrução 

foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado 

para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou 

a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. 

É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de 

APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo o 

reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como rurícola. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos moldes da Lei 

nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o trabalhador rural 

deva comprovar o recolhimento de contribuições para obter os benefícios 

previdenciários. Todavia, resguardou o direito daqueles que já vinham 

exercendo a atividade rural sem verter contribuições ao sistema, 

concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, independentemente de contribuição, bastando 

apenas comprovar o exercício de atividade rural, em número de meses 

idênticos à carência para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima 

de contribuições mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 

8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 

(sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria por idade 

rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu 

artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria por 

idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se 

for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 

(cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, 

§2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade 

de segurado especial em regime de economia familiar. De acordo com o 

disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a 

atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à 

própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

regime de economia familiar, tendo em vista que não corroborou o 

exercício de atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, 

requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Ainda, infere-se 

que, entre as provas juntadas pela requerente, há um lapso temporal de 

mais de 40 (quarenta) anos, não havendo informação do trabalho rural da 

parte autora neste período. Não obstante, a comprovação da atividade 

rural deve ser feita com observância das regras inseridas nos artigos 55, 

§ 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser colacionados aos autos prova 

documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Trago a 

baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - 

PROVA MATERIAL - PROVA TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO 

INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE 

PROVIDAS I - A aposentadoria por idade, no que tange ao exercício de 

atividade rural, encontra-se disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 

e 143 da Lei nº 8.213/91 e, ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como 

pressupostos a exigência de que o labor rural tenha sido exercido em 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, além da idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. II- 

Na análise da documentação apresentada, verifica-se na certidão de 

casamento da autora em fl.27 que seu cônjuge é qualificado 

profissionalmente como "lavrador"; havendo entendimento no eg. STJ no 

sentido de que: “aceita como início de prova material do tempo de serviço 

rural as Certidões de óbito e de casamento, qualificando como lavrador o 

cônjuge da requerente de benefício previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 

1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 

28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência do eg. STJ entenda ser 

desnecessário que a prova documental apresente contemporaneidade 

com todo o período de carência; observa-se nestes autos que a única 

prova material válida data do ano de 1977, não se mostrando razoável 

admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e seis anos que 

antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra prova material 

contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, fls.123/124 confirme 

o labor rural da requerente; vale lembrar que a jurisprudência restou 

consolidada no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal, sem o 

razoável início de prova material, não basta à comprovação da qualidade 

de segurado especial (Súmula nº 149 do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não 

restar comprovada a qualidade de segurada especial da autora, na forma 

do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não há direito ao benefício requerido. VI- 

Apelação e remessa oficial integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 

00001462920174029999 RJ 0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL 

GOMES, Data de Julgamento: 24 de Maio de 2017, 1ª TURMA 

ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a tese consolidada pela Súmula 149 

do Superior Tribunal de Justiça: STJ. SÚMULA 149: “A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. Diante de tal 

exigência, a nova redação do artigo 106 da Lei 8.213/1991, alterada pela 

Lei 11.718/2008, apresenta o rol de documentos que podem ser utilizados 

como prova material. Vejamos: “Art. 106. A comprovação do exercício de 

atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato 

individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (redação dada pela 

Lei 11.718/2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (redação dada pela Lei 11.718/2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) V – bloco de notas do produtor rural; 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) VI – notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do segurado como vendedor; (redação dada pela Lei 11.718/2008) 

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à 

cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do 

segurado como vendedor ou consignante; (redação dada pela Lei 

11.718/2008) VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à 

Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização de produção 

rural; ou (redação dada pela Lei 11.718/2008) X – licença de ocupação ou 

permissão outorgada pelo INCRA. (redação dada pela Lei 11.718/2008).” 

Outrossim, salvo as exceções previstas em lei, para que haja a 

comprovação da atividade rurícola deverá existir início de prova material, o 

que não ocorreu nestes autos. Consoante às lições colimadas, não há 

como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 
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ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006366-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

BERENICE PEREIRA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006366-51.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BERENICE PEREIRA DA 

CONCEICAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por BERENICE 

PEREIRA DA CONCEICAO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que vivia em união estável com Claudio Ferreira da Silva, falecido 

em 13/01/2012 (ID nº 11247369 - Pág. 13), o qual era segurado da 

previdência social. Assim, requer o benefício de pensão por morte para 

receber o valor relativo a um salário mínimo a que teria direito, com 

fundamento nos artigos 16, inciso I, e 74, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no ID nº 13852763, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova 

material suficiente. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

no ID nº 14852002. Em audiência de instrução, foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a referida audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE 

ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, nos termos da Lei nº 8.213/91. Não 

havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. De 

início, no que tange à concessão de benefício de pensão por morte, o 

artigo 74 da Lei nº 8.213/91 preceitua que: “A pensão por morte será 

devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não”. Outrossim, vale mencionar que para a concessão do 

benefício pleiteado depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

ocorrência do evento morte, demonstração da qualidade de segurado do 

“de cujus” e condição de dependente de quem objetiva a pensão. Nesse 

sentido, entende o Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE 

COMPANHEIRO E PAI. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. 

REGISTRO DO DESEMPREGO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO 

ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. Para a obtenção do 

benefício de pensão por morte deve a parte interessada preencher os 

requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do 

óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta 

Corte. 2. Segundo orientação recente do STJ, o registro da situação de 

desemprego no Ministério do Trabalho e Previdência Social não deve ser 

tido como o único meio de prova da condição de desempregado do 

segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece 

o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal 

de provas. Portanto, o registro perante o Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação 

por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, não 

sendo suficiente, todavia, o mero registro na CTPS da data de saída do 

emprego e a ausência de registros posteriores. 3. Na hipótese dos autos, 

tendo restado comprovado que o de cujus estava desempregado, faria jus 

à prorrogação do período de graça nos termos do art. 15, inciso II 

combinado com o § 2º, da Lei 8.213/91, o que garante aos seus 

dependentes o direito à pensão por morte. 4. Comprovada a união estável, 

presume-se a dependência econômica (artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91), 

impondo-se à Previdência Social demonstrar que esta não existia. In casu, 

a autora Eliane comprovou a existência de união estável com o de cujus, 

fazendo jus, portanto, à pensão por morte do companheiro. 5. In casu, 

deve ser mantido o termo inicial do benefício de pensão por morte na data 

do requerimento administrativo para todos os autores, observadas as 

cotas-partes de ¾ da pensão para a autora Eliane - 1/4 em nome próprio, 

¼ para o filho Maicon e ¼ para a filha Kauane - e ¼ da pensão para o 

a u t o r  V e l l i n g t o n ) .  ( A P E L R E E X  7 3 9 4 3 6 2 0 1 0 4 0 4 9 9 9 9  R S 

0007394-36.2010.404.9999, Rel. CELSO KIPPER, SEXTA TURMA, D.E. 

26/03/2014)” Grifei e negritei No caso sub judice, a qualidade de segurado 

do falecido e de dependente da parte autora foi comprovada por prova 

documental, corroborada por prova oral, bem como o evento morte foi 

comprovado através da certidão de óbito (ID nº 11247369 - Pág. 13). Não 

obstante, restou comprovado na instrução do feito à qualidade de 

segurado do “de cujus”, por meio do Cadastro Nacional de Informações 

Sociais – CNIS (ID 13852763 - Págs. 28/39). Por fim, também encontra-se 

presente a comprovação de dependência econômica da requerente em 

relação ao falecido em razão da presunção dessa qualidade, conforme 

previsão legal. Insta consignar que a requerente logrou êxito em provar a 

união estável entre ela e o “de cujus”, tendo em vista que os documentos 

acostados aos autos e as testemunhas ouvidas em juízo atestam, de 

forma contundente, que a autora e o falecido conviviam juntos. O artigo 16 

da Lei nº 8.123/91 prevê três classes de dependentes, cujo rol possui 

natureza taxativa. “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de 

Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o 

cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; § 4º. A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada.” Os dependentes do segurado 

falecido são os sujeitos ativos da relação jurídica previdenciária que tenha 

por objeto a pensão por morte. Há hierarquia entre estas três classes, de 

forma que a existência de dependentes da classe anterior exclui os 

dependentes das classes seguintes (artigo 16, § 1º, da Lei nº 8.213/91). 

Os dependentes da primeira classe possuem em seu favor presunção 

absoluta de dependência econômica em relação ao segurado. Já os 

segurados da segunda ou da terceira classe devem comprovar tal 

dependência (artigo 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Dessa forma, atendidos 

os requisitos legais, verifico que assiste razão pedido da parte requerente 

para a concessão do benefício da pensão por morte, cuja renda mensal 

inicial será no valor de um salário mínimo (artigos 29, §6º e 39, I, da Lei nº 

8.213/91), com início na data do requerimento administrativo. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder aparte 

requerente o benefício da PENSÃO POR MORTE, a base de um salário 

mínimo mensal dividido entre a autora e seu filho, ressaltando que o filho já 

está recebendo, devido a partir da data do requerimento administrativo em 

10/02/2012 (ID nº 11247369 - Pág. 6), devendo ser pago os atrasados 

somente em relação aos 50% (cinquenta por cento) relativos à parte 

requerente. Ressalto que os juros moratórios e a correção monetária 

incidente sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, 

de 21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juiz(a) de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000201-51.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JACILA VERONICA DALLA 

NORA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA ajuizada por JACILA VERONICA DALLA NORA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que exerceu a atividade rurícola 

durante parte do seu período laborativo, juntamente com a atividade 

urbana. Afirma, outrossim, preencher os requisitos legais para a fruição 

da aposentadoria por idade híbrida. Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação no ID nº 14572551, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, ante a falta de prova material suficiente. A parte 

requerente apresentou impugnação à contestação no ID 14637383. Em 

audiência de instrução, foram ouvidas 3 (três) testemunhas. O requerido, 

devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA, formulado 

por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A questão controvertida 

cinge-se à viabilidade de concessão da aposentadoria por idade híbrida, 

nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, à segurada que já não 

ostenta a qualidade de trabalhadora rural por ocasião do requerimento do 

benefício previdenciário. Para efeito de contextualização, registro o 

posicionamento firmado em sentenças precedentes com a fixação da tese 

de que o citado dispositivo legal abrange apenas os trabalhadores rurais, 

não beneficiando segurados que exerceram a atividade rural no período 

inicial de sua atividade laborativa, abandonando o campo definitivamente. 

Cumpre registrar que, com o advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual 

acrescentou o §3º ao artigo 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico 

passou a admitir expressamente a somatória do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Todavia, o dispositivo legal 

abrange apenas os trabalhadores rurais, não beneficiando segurados que 

exerceram a atividade rural no período inicial de sua atividade laborativa, 

abandonando o campo definitivamente. Nesse sentido a jurisprudência: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA MISTA. AUSÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA INCOMPLETO. 1. A concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural está condicionada à 

presença dos seguintes requisitos: contar 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e comprovar 

o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por 

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondentes à 

carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). 2. 

Não se desconhece a possibilidade de concessão do beneficio de que 

trata o art 48, §3º, da Lei 8213/91, com redação conferida pela Lei 

11.718/2008 (aposentadoria híbrida ou mista), sendo que o novel instituto 

somente se aplica aos trabalhadores rurais que no momento do 

preenchimento do requisito etário ou do requerimento do beneficio estejam 

comprovadamente vinculados ao campo. 3. Na hipótese, a autora não 

logrou êxito em comprovar a sua condição campesina no período de 

carência, uma vez que, da análise dos documentos acostados, verifica-se 

que o cônjuge da autora exerceu por muitos anos a profissão de motorista 

até o ano de 1998, além de constarem recolhimentos como contribuinte 

individual até 2008 (fls. 117/119), o que é corroborado por prova oral, na 

qual apurou o magistrado a quo que o cônjuge exerceu por muitos anos, a 

atividade de motorista, na cidade de Lauro de Freitas, onde ambos 

residiram e lá tiveram filhos, o que não serve para comprovar a atividade 

campesina no período de carência previsto na lei que regulamenta a 

matéria. Com efeito o juízo concluiu que "ainda que o só exercício de 

trabalho urbano pelo cônjuge não descaracterize a atividade rural da 

autora, nos termos da Súmula 41 da Turma Nacional de Uniformização, tal 

circunstância é um forte indicativo de que a atividade rural não era a forma 

de garantir o sustento da família". Assim, atentando para a circunstância 

de que a autora, no âmbito do feito, deixou de lograr o devido êxito em 

produzir um razoável conjunto probatório da sua condição de rurícola, no 

período de carência necessário ao benefício de aposentadoria por idade 

rural, é de se reconhecer fragilizado o desiderato de configurar o seu 

desempenho de atividade rurícola, sob regime de economia familiar, por 

tempo exigido pela Tabela Progressiva do art. 142 da Lei nº 8.213/91. 4. 

Apelação da parte autora a que se nega provimento. (AC 

0000351-27.2013.4.01.3306 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 19/09/2016) Embora não haja alteração relevante quanto à 

convicção do acerto do conteúdo decisório, fato é que o Superior Tribunal 

de Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 
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híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

preenchimento do requisito de carência, pois os documentos juntados não 

corroboram o exercício de atividade rural suficiente para que, somado ao 

número de contribuições como segurado urbano, haja a concessão do 

benefício. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

neste sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO 

DO REQUISITO DE CARÊNCIA. Tendo em vista que a carência legalmente 

exigida é de 180 meses, e o conjunto probatório demonstrou o exercício 

de atividade rural durante 06 anos, 06 meses e 13 dias, somando-se com 

as 79 contribuições vertidas pela autora como segurada empregada, 

tem-se um total de 157 meses e 13 dias, não fazendo jus, portanto, ao 

benefício da aposentadoria por idade híbrida, por não preenchimento do 

requisito de carência. (TRF-4 – REOAC 158093220154049999 RS 

0015809-32.2015.404.9999, Relator: HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, 16/12/2015, D.E. 21/01/2016). Não obstante, a 

comprovação da atividade rural deve ser feita com observância das 

regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser 

colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Consoante às lições colimadas, não há como acolher a 

pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação 

de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal 

deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a 

parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a parte requerente 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3° do mesmo código. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000424-04.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MAURILIA VALENTINA DE 

OLIVEIRA MORENO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA ajuizada por MAURILIA 

VALENTINA DE OLIVEIRA MORENO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Aduz, em 

síntese, que exerceu a atividade rurícola durante parte do seu período 

laborativo, juntamente com a atividade urbana. Afirma, outrossim, 

preencher os requisitos legais para a fruição da aposentadoria por idade 

híbrida. Devidamente citado, o requerido permaneceu inerte, conforme 

certificado no ID nº 14978699. Em audiência de instrução, foram ouvidas 3 

(três) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da 

qualidade de segurada obrigatória como rurícola. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. A questão controvertida cinge-se à viabilidade de concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 

8.213/91, à segurada que já não ostenta a qualidade de trabalhadora rural 

por ocasião do requerimento do benefício previdenciário. Para efeito de 

contextualização, registro o posicionamento firmado em sentenças 

precedentes com a fixação da tese de que o citado dispositivo legal 

abrange apenas os trabalhadores rurais, não beneficiando segurados que 

exerceram a atividade rural no período inicial de sua atividade laborativa, 

abandonando o campo definitivamente. Cumpre registrar que, com o 

advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual acrescentou o §3º ao artigo 48 da 

Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir expressamente a 

somatória do tempo de exercício de labor rural ao período de trabalho 

urbano para fins de concessão do benefício da aposentadoria por idade 

aos 60 (sessenta) anos, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se 

homem. Todavia, o dispositivo legal abrange apenas os trabalhadores 

rurais, não beneficiando segurados que exerceram a atividade rural no 

período inicial de sua atividade laborativa, abandonando o campo 

definitivamente. Nesse sentido a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA MISTA. AUSÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA INCOMPLETO. 1. A concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural está condicionada à 

presença dos seguintes requisitos: contar 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e comprovar 

o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por 

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondentes à 

carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). 2. 

Não se desconhece a possibilidade de concessão do beneficio de que 

trata o art 48, §3º, da Lei 8213/91, com redação conferida pela Lei 

11.718/2008 (aposentadoria híbrida ou mista), sendo que o novel instituto 

somente se aplica aos trabalhadores rurais que no momento do 

preenchimento do requisito etário ou do requerimento do beneficio estejam 

comprovadamente vinculados ao campo. 3. Na hipótese, a autora não 

logrou êxito em comprovar a sua condição campesina no período de 

carência, uma vez que, da análise dos documentos acostados, verifica-se 

que o cônjuge da autora exerceu por muitos anos a profissão de motorista 

até o ano de 1998, além de constarem recolhimentos como contribuinte 

individual até 2008 (fls. 117/119), o que é corroborado por prova oral, na 

qual apurou o magistrado a quo que o cônjuge exerceu por muitos anos, a 

atividade de motorista, na cidade de Lauro de Freitas, onde ambos 

residiram e lá tiveram filhos, o que não serve para comprovar a atividade 

campesina no período de carência previsto na lei que regulamenta a 

matéria. Com efeito o juízo concluiu que "ainda que o só exercício de 

trabalho urbano pelo cônjuge não descaracterize a atividade rural da 
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autora, nos termos da Súmula 41 da Turma Nacional de Uniformização, tal 

circunstância é um forte indicativo de que a atividade rural não era a forma 

de garantir o sustento da família". Assim, atentando para a circunstância 

de que a autora, no âmbito do feito, deixou de lograr o devido êxito em 

produzir um razoável conjunto probatório da sua condição de rurícola, no 

período de carência necessário ao benefício de aposentadoria por idade 

rural, é de se reconhecer fragilizado o desiderato de configurar o seu 

desempenho de atividade rurícola, sob regime de economia familiar, por 

tempo exigido pela Tabela Progressiva do art. 142 da Lei nº 8.213/91. 4. 

Apelação da parte autora a que se nega provimento. (AC 

0000351-27.2013.4.01.3306 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 19/09/2016) Embora não haja alteração relevante quanto à 

convicção do acerto do conteúdo decisório, fato é que o Superior Tribunal 

de Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

preenchimento do requisito de carência, pois os documentos juntados não 

corroboram o exercício de atividade rural suficiente para que, somado ao 

número de contribuições como segurado urbano, haja a concessão do 

benefício. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO 

DO REQUISITO DE CARÊNCIA. Tendo em vista que a carência legalmente 

exigida é de 180 meses, e o conjunto probatório demonstrou o exercício 

de atividade rural durante 06 anos, 06 meses e 13 dias, somando-se com 

as 79 contribuições vertidas pela autora como segurada empregada, 

tem-se um total de 157 meses e 13 dias, não fazendo jus, portanto, ao 

benefício da aposentadoria por idade híbrida, por não preenchimento do 

requisito de carência. (TRF-4 – REOAC 158093220154049999 RS 

0015809-32.2015.404.9999, Relator: HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, 16/12/2015, D.E. 21/01/2016). Não obstante, a 

comprovação da atividade rural deve ser feita com observância das 

regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser 

colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Consoante às lições colimadas, não há como acolher a 

pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação 

de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal 

deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a 

parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a parte requerente 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001658-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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VELANIR CEZAR (AUTOR(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001658-55.2017.8.11.0037. AUTOR(A): VELANIR CEZAR RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo INSS aduzindo, em 

síntese, a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro 

material na sentença de id n. 15068201, vez que não se manifestou sobre 

a perda da qualidade de segurada da requerente, tampouco o 

preenchimento da carência na data estabelecida da incapacidade. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Primeiramente, analisando os autos, 

verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios 

com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal 

adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à sentença de 

id n. 15068201. Desse modo, entendo que estes embargos, embora 

rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa 

refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: “Não admitem embargos de 

declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou 

complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo (RTJ 

90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).” “Os embargos de 

declaração não devem revestir de caráter infringente. A maior elasticidade 

que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material 

evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 

103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 

jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada 

utilização com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, 

em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 

155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).” “É incabível, nos 

declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual 

já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado 

final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao 

disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em 

parte e assim provido. (RSTJ 30/412).” Insta consignar que a decisão 

atacada observou os requisitos legais para sua existência e validade, não 

havendo que se falar em qualquer omissão ou contradição que ensejasse 

sua reforma, como pretende a parte. Não obstante, o requerido foi 

devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, no 

entanto, manteve-se inerte, conforme certidão de id n. 15059634. 

Importante ressaltar que os embargos de declaração não prestam a dirimir 

as dúvidas da parte embargante ou responder questionamentos a respeito 

do comando judicial e sim para suprir omissões, contradições, ou 

obscuridades. Neste sentido: ESTADO DO RIO DE JANEIROPODER 

JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇADÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL 

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 

0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: DIDEROT DE FIGUEIREDO E 

OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS 

FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 131/132, o recorrente interpôs os 

presentes embargos de declaração com a finalidade de 

pré-questionamento, para a futura interposição de recurso especial e/ou 

extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer 

obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de omissão nele 

observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses previstas na lei. 

Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o atendimento da 

pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais lembrar que os 

declaratórios não se prestam para questionamentos, mas para dirimir 

omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes motivos, nega-se 

provimento aos presentes embargos de declaração. Rio de Janeiro, de 

2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA Desembargadora Relatora. 

(TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 0057067-69.2010.8.19.0000, 

Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de Julgamento: 26/01/2011, DECIMA 

OITAVA CAMARA CIVEL). Ante o exposto, presentes os requisitos 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, 

mantendo a sentença de id n. 15068201 pelos seus próprios e suficientes 

fundamentos. Certifique-se o trânsito em julgado e cumpra-se 

integralmente a sentença de id. 15068201. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000189-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA (ADVOGADO(A))

INES SCHNEIDER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000189-37.2018.8.11.0037. AUTOR(A): INES SCHNEIDER RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA ajuizada por INÊS SCHNEIDER em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Aduz, 

em síntese, que exerceu a atividade rurícola durante parte do seu período 

laborativo, juntamente com a atividade urbana. Afirma, outrossim, 

preencher os requisitos legais para a fruição da aposentadoria por idade 

híbrida. Devidamente citado, o requerido permaneceu inerte, conforme 

certificado no ID nº 15162954. Em audiência de instrução, foram ouvidas 3 

(três) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da 

qualidade de segurada obrigatória como rurícola. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. A questão controvertida cinge-se à viabilidade de concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 

8.213/91, à segurada que já não ostenta a qualidade de trabalhadora rural 

por ocasião do requerimento do benefício previdenciário. Para efeito de 

contextualização, registro o posicionamento firmado em sentenças 

precedentes com a fixação da tese de que o citado dispositivo legal 

abrange apenas os trabalhadores rurais, não beneficiando segurados que 

exerceram a atividade rural no período inicial de sua atividade laborativa, 

abandonando o campo definitivamente. Cumpre registrar que, com o 

advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual acrescentou o §3º ao artigo 48 da 

Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir expressamente a 

somatória do tempo de exercício de labor rural ao período de trabalho 

urbano para fins de concessão do benefício da aposentadoria por idade 

aos 60 (sessenta) anos, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se 

homem. Todavia, o dispositivo legal abrange apenas os trabalhadores 

rurais, não beneficiando segurados que exerceram a atividade rural no 

período inicial de sua atividade laborativa, abandonando o campo 

definitivamente. Nesse sentido a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA MISTA. AUSÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA INCOMPLETO. 1. A concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural está condicionada à 

presença dos seguintes requisitos: contar 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e comprovar 

o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por 

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondentes à 

carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). 2. 

Não se desconhece a possibilidade de concessão do beneficio de que 

trata o art 48, §3º, da Lei 8213/91, com redação conferida pela Lei 

11.718/2008 (aposentadoria híbrida ou mista), sendo que o novel instituto 

somente se aplica aos trabalhadores rurais que no momento do 

preenchimento do requisito etário ou do requerimento do beneficio estejam 

comprovadamente vinculados ao campo. 3. Na hipótese, a autora não 

logrou êxito em comprovar a sua condição campesina no período de 

carência, uma vez que, da análise dos documentos acostados, verifica-se 

que o cônjuge da autora exerceu por muitos anos a profissão de motorista 
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até o ano de 1998, além de constarem recolhimentos como contribuinte 

individual até 2008 (fls. 117/119), o que é corroborado por prova oral, na 

qual apurou o magistrado a quo que o cônjuge exerceu por muitos anos, a 

atividade de motorista, na cidade de Lauro de Freitas, onde ambos 

residiram e lá tiveram filhos, o que não serve para comprovar a atividade 

campesina no período de carência previsto na lei que regulamenta a 

matéria. Com efeito o juízo concluiu que "ainda que o só exercício de 

trabalho urbano pelo cônjuge não descaracterize a atividade rural da 

autora, nos termos da Súmula 41 da Turma Nacional de Uniformização, tal 

circunstância é um forte indicativo de que a atividade rural não era a forma 

de garantir o sustento da família". Assim, atentando para a circunstância 

de que a autora, no âmbito do feito, deixou de lograr o devido êxito em 

produzir um razoável conjunto probatório da sua condição de rurícola, no 

período de carência necessário ao benefício de aposentadoria por idade 

rural, é de se reconhecer fragilizado o desiderato de configurar o seu 

desempenho de atividade rurícola, sob regime de economia familiar, por 

tempo exigido pela Tabela Progressiva do art. 142 da Lei nº 8.213/91. 4. 

Apelação da parte autora a que se nega provimento. (AC 

0000351-27.2013.4.01.3306 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 19/09/2016) Embora não haja alteração relevante quanto à 

convicção do acerto do conteúdo decisório, fato é que o Superior Tribunal 

de Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

preenchimento do requisito de carência, pois os documentos juntados não 

corroboram o exercício de atividade rural suficiente para que, somado ao 

número de contribuições como segurado urbano, haja a concessão do 

benefício. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO 

DO REQUISITO DE CARÊNCIA. Tendo em vista que a carência legalmente 

exigida é de 180 meses, e o conjunto probatório demonstrou o exercício 

de atividade rural durante 06 anos, 06 meses e 13 dias, somando-se com 

as 79 contribuições vertidas pela autora como segurada empregada, 

tem-se um total de 157 meses e 13 dias, não fazendo jus, portanto, ao 

benefício da aposentadoria por idade híbrida, por não preenchimento do 

requisito de carência. (TRF-4 – REOAC 158093220154049999 RS 

0015809-32.2015.404.9999, Relator: HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, 16/12/2015, D.E. 21/01/2016). Não obstante, a 

comprovação da atividade rural deve ser feita com observância das 

regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser 

colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Consoante às lições colimadas, não há como acolher a 

pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação 

de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal 

deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a 

parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 
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disposto no artigo 98, §3° do mesmo código. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003039-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADILES CADORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003039-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADILES CADORE REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por ADILES CADORE em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, 

ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação no ID nº 13999082, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Em audiência de instrução 

foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado 

para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou 

a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. 

É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de 

APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo o 

reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como rurícola. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos moldes da Lei 

nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o trabalhador rural 

deva comprovar o recolhimento de contribuições para obter os benefícios 

previdenciários. Todavia, resguardou o direito daqueles que já vinham 

exercendo a atividade rural sem verter contribuições ao sistema, 

concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, independentemente de contribuição, bastando 

apenas comprovar o exercício de atividade rural, em número de meses 

idênticos à carência para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima 

de contribuições mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 

8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 

(sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria por idade 

rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu 

artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria por 

idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se 

for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 

(cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, 

§2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade 

de segurado especial em regime de economia familiar. De acordo com o 

disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a 

atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à 

própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

regime de economia familiar, tendo em vista que consta no ID nº 13999082 

- Págs. 17/20 que seu esposo integra o quadro societário de empresa de 

transportes, sendo o sócio administrador desta, restando impossibilitado o 

reconhecimento da autora como segurada especial, requisito essencial à 

concessão do benefício pleiteado. Neste sentido, trago a baila o julgado do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. 

REQUISITOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. 

INSCRIÇÃO EM QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA NO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO 

ESPECIAL. 1. Para a concessão de aposentadoria rural por idade, 

disciplinada nos parágrafos do artigo 48 da Lei 8.213/91, deve o 

beneficiário demonstrar a sua condição de segurado especial, atuando na 

produção rural em regime de economia familiar, pelo período mínimo 

conforme tabela progressiva constante no artigo 142 combinado com o 

artigo 143, ambos da Lei de Benefícios) e o requisito idade, qual seja, 60 

anos para homens e 55 para mulheres. Para este benefício, a exigência de 

labor rural por período mínimo é a carência, não se exigindo prova do 

recolhimento de contribuições. 2. Para reconhecimento da condição de 

segurado especial, faz-se necessário que o trabalhador esteja 

enquadrado nas definições previstas no art. 11, VII, c/c § 1º, da Lei nº 

8.213/91. 3. Não se enquadra no regime de economia familiar a atividade 

rural em que há considerável produção e comercialização e que, portanto, 

não visa apenas à subsistência do grupo. 4. A participação em quadro 

societário de empresa dentro do período de carência permite concluir que 

o eventual labor na lavoura não era essencial à subsistência da família, 

não justificando reconhecimento de tempo de serviço rural como segurado 

e s p e c i a l .  ( T R F - 4  -  A C :  5 0 6 5 2 9 3 5 7 2 0 1 7 4 0 4 9 9 9 9  

5065293-57.2017.4.04.9999, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data 

de Julgamento: 05/06/2018, QUINTA TURMA) Consoante às lições 

colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, 

ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é 

cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona 

que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de 

seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos 

termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu 

comprovar suas alegações. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, extingo o processo. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002787-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA EVANGELISTA (AUTOR(A))

ADILES MARIA FONTANIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002787-61.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE SANTANA EVANGELISTA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA ajuizada por JOSÉ SANTANA EVANGELISTA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que exerceu a atividade rurícola 

durante parte do seu período laborativo, juntamente com a atividade 

urbana. Afirma, outrossim, preencher os requisitos legais para a fruição 

da aposentadoria por idade híbrida. Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação no ID nº 13456483, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, ante a falta de prova material suficiente. A parte 

requerente apresentou impugnação à contestação no ID nº 13466215. Em 

audiência de instrução, foram ouvidas 3 (três) testemunhas. O requerido, 

devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 
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direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA, formulado 

por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A questão controvertida 

cinge-se à viabilidade de concessão da aposentadoria por idade híbrida, 

nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, à segurada que já não 

ostenta a qualidade de trabalhadora rural por ocasião do requerimento do 

benefício previdenciário. Para efeito de contextualização, registro o 

posicionamento firmado em sentenças precedentes com a fixação da tese 

de que o citado dispositivo legal abrange apenas os trabalhadores rurais, 

não beneficiando segurados que exerceram a atividade rural no período 

inicial de sua atividade laborativa, abandonando o campo definitivamente. 

Cumpre registrar que, com o advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual 

acrescentou o §3º ao artigo 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico 

passou a admitir expressamente a somatória do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Todavia, o dispositivo legal 

abrange apenas os trabalhadores rurais, não beneficiando segurados que 

exerceram a atividade rural no período inicial de sua atividade laborativa, 

abandonando o campo definitivamente. Nesse sentido a jurisprudência: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA MISTA. AUSÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA INCOMPLETO. 1. A concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural está condicionada à 

presença dos seguintes requisitos: contar 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e comprovar 

o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por 

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondentes à 

carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). 2. 

Não se desconhece a possibilidade de concessão do beneficio de que 

trata o art 48, §3º, da Lei 8213/91, com redação conferida pela Lei 

11.718/2008 (aposentadoria híbrida ou mista), sendo que o novel instituto 

somente se aplica aos trabalhadores rurais que no momento do 

preenchimento do requisito etário ou do requerimento do beneficio estejam 

comprovadamente vinculados ao campo. 3. Na hipótese, a autora não 

logrou êxito em comprovar a sua condição campesina no período de 

carência, uma vez que, da análise dos documentos acostados, verifica-se 

que o cônjuge da autora exerceu por muitos anos a profissão de motorista 

até o ano de 1998, além de constarem recolhimentos como contribuinte 

individual até 2008 (fls. 117/119), o que é corroborado por prova oral, na 

qual apurou o magistrado a quo que o cônjuge exerceu por muitos anos, a 

atividade de motorista, na cidade de Lauro de Freitas, onde ambos 

residiram e lá tiveram filhos, o que não serve para comprovar a atividade 

campesina no período de carência previsto na lei que regulamenta a 

matéria. Com efeito o juízo concluiu que "ainda que o só exercício de 

trabalho urbano pelo cônjuge não descaracterize a atividade rural da 

autora, nos termos da Súmula 41 da Turma Nacional de Uniformização, tal 

circunstância é um forte indicativo de que a atividade rural não era a forma 

de garantir o sustento da família". Assim, atentando para a circunstância 

de que a autora, no âmbito do feito, deixou de lograr o devido êxito em 

produzir um razoável conjunto probatório da sua condição de rurícola, no 

período de carência necessário ao benefício de aposentadoria por idade 

rural, é de se reconhecer fragilizado o desiderato de configurar o seu 

desempenho de atividade rurícola, sob regime de economia familiar, por 

tempo exigido pela Tabela Progressiva do art. 142 da Lei nº 8.213/91. 4. 

Apelação da parte autora a que se nega provimento. (AC 

0000351-27.2013.4.01.3306 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 19/09/2016) Embora não haja alteração relevante quanto à 

convicção do acerto do conteúdo decisório, fato é que o Superior Tribunal 

de Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 
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exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

preenchimento do requisito de carência, pois os documentos juntados não 

corroboram o exercício de atividade rural suficiente para que, somado ao 

número de contribuições como segurado urbano, haja a concessão do 

benefício. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO 

DO REQUISITO DE CARÊNCIA. Tendo em vista que a carência legalmente 

exigida é de 180 meses, e o conjunto probatório demonstrou o exercício 

de atividade rural durante 06 anos, 06 meses e 13 dias, somando-se com 

as 79 contribuições vertidas pela autora como segurada empregada, 

tem-se um total de 157 meses e 13 dias, não fazendo jus, portanto, ao 

benefício da aposentadoria por idade híbrida, por não preenchimento do 

requisito de carência. (TRF-4 – REOAC 158093220154049999 RS 

0015809-32.2015.404.9999, Relator: HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, 16/12/2015, D.E. 21/01/2016). Não obstante, a 

comprovação da atividade rural deve ser feita com observância das 

regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser 

colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Consoante às lições colimadas, não há como acolher a 

pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação 

de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal 

deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a 

parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a parte requerente 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3° do mesmo código. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000777-44.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA APARECIDA BISPO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA proposta por MARIA APARECIDA BISPO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados. 

Aduz, em síntese, que exerceu a atividade rurícola durante parte do seu 

período laborativo, juntamente com a atividade urbana. Afirma, outrossim, 

preencher os requisitos legais para a fruição da aposentadoria por idade 

híbrida. Devidamente citado, o requerido não ofereceu contestação, 

conforme certificado no ID nº 15163555. Em audiência de instrução, foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A 

questão controvertida cinge-se à viabilidade de concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 

8.213/91, à segurada que já não ostenta a qualidade de trabalhadora rural 

por ocasião do requerimento do benefício previdenciário. Cumpre registrar 

que, com o advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual acrescentou o §3º ao 

artigo 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir 

expressamente a somatória do tempo de exercício de labor rural ao 

período de trabalho urbano, para fins de concessão do benefício da 

aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, e aos 65 

(sessenta e cinco) anos, se homem. O fato é que o Superior Tribunal de 

Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 134 de 704



reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Nesse 

passo, a parte autora comprovou 04 (quatro) anos do exercício de 

atividade rural e 133 (cento e trinta e três) contribuições como segurado 

urbano, conforme extrato previdenciário do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais, integralizando o período de carência exigido por lei. 

O exercício da atividade rural foi comprovado por prova documental e oral. 

Assim, resta reconhecido o período de trabalho rural de março de 1971 a 

abril de 1975. De fato, há nos autos fotocópia de certidão de casamento 

(ID nº 11761132 - Pág. 1), bem como fotocópias de certidões de 

nascimento de irmãos (ID nº 11761221 e ID nº 11761249), atendendo aos 

preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. O lapso 

temporal do labor rural foi apurado pela colheita da prova oral, ressaltando 

que as testemunhas foram unânimes ao relatar o exercício da atividade 

rural pela parte autora. Outrossim, o requisito referente a idade restou 

sobejamente demonstrado pelas provas documentais produzidas, 

especificamente a cópia dos documentos pessoais (ID nº 11760721). 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão do 

benefício, mediante prova oral, baseada em início de prova material, em 

observância ao disposto no artigo 55, §2º e §3º, da Lei nº 8.213/91. 

Encampando a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

tenho que “o início de prova material acompanhado dos depoimentos 

testemunhais, que revelam o período trabalhado, enseja a comprovação 

do lapso temporal laborado, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. 

Não obstante estar a Administração subordinada ao princípio da 

legalidade, o Juiz pode apreciar livremente as provas, observando os 

fatos e circunstâncias dos autos, embora não suscitados pelas partes, 

apontando, na sentença, as razões de seu convencimento (art. 131 do 

CPC). Portanto, na sistemática da persuasão racional, o Magistrado tem 

liberdade no exame das provas, eis que elas não possuem valor adrede 

fixado, nem peso legal, de sorte a deixar à sua avaliação a qualidade ou 

força probatória”. Assim, considero que a concessão do benefício 

pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito menos os 

preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que concerne à 

data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a partir do 

requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe aos autos 

prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devidos a partir do requerimento administrativo 25/09/2017 (ID nº 

11761044), ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 

134, de 21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à 

Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003988-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DE SOUZA (AUTOR(A))

ZELIA MARTINI NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003988-25.2017.8.11.0037. AUTOR(A): EURIPEDES DE SOUZA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA POR IDADE) 

ajuizada por EURIPEDES DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua 

vida e requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para 

receber o quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no ID nº 12912224, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova 

material suficiente. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

no ID nº 14403004. Em audiência de instrução foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, não 

compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurado obrigatório como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 
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2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 62 (sessenta e dois) anos de idade, conforme documentos de 

ID nº 9601426 - Pág. 2. Além do requisito da idade, deve-se comprovar 

também a qualidade de segurado especial em regime de economia familiar. 

De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Não obstante, para a concessão 

do pedido também é necessário comprovar o efetivo exercício da atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento. É cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em 

sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra 

do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos 

negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio 

documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima 

citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de 

documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção 

de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, 

bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova 

testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não 

sendo necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível a concessão de 

tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza 

previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos, os quais comprovam início 

razoável de prova material, através de fotocópia de fatura de energia 

elétrica (ID nº 9601426 - Pág. 5), fotocópia de declaração de exercício de 

atividade rural (ID nº 9601430 - Págs. 1/3), fotocópia de certidão (ID nº 

9601439 - Pág. 1), fotocópia de notas fiscais (ID nº 9601439 - Pág. 2 e 

9601448 - Págs. 4/6), fotocópias de recibos (ID 9601439 - Págs. 3/5), 

fotocópias de contratos de compra e venda (ID nº 9601439 - Pág. 6 e 

9601448 - Págs. 1 e 7), bem como fotocópia de ficha de cadastro do 

estabelecimento rural (ID nº 9601448 - Pág. 2), atendendo aos preceitos 

da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, verifico que a 

parte requerida, em sede de contestação, se limitou a aduzir a ausência 

de requisitos para o acolhimento da pretensão da parte autora. Além da 

prova documental, exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral 

produzida na instrução. Assim, entendo que a prova documental 

apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a 

realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do pleito 

formulado pelo requerente. Com efeito, as testemunhas afirmaram que 

conhecem a parte requerente há cerca de 20 (vinte) anos, sendo que 

ambas presenciaram o seu trabalho na lavoura. Pelo depoimento, 

verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela parte 

requerente, em consonância com os documentos trazidos a baila, sendo 

que o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas encontra-se em 

conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. Não 

obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a aposentadoria 

por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no sistema em data 

anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. 

CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o 

reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao 

advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das contribuições 

previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA 

TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).”grifei e negritei O 

fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Ressalta-se, por 

oportuno, que tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, 

onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus 

direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Nessa esteira, considero a de fotocópia de fatura de 

energia elétrica, fotocópia de declaração de exercício de atividade rural, 

fotocópia de certidão, fotocópia de notas fiscais, fotocópias de recibos, 

fotocópias de contratos de compra e venda, bem como fotocópia de ficha 

de cadastro do estabelecimento rural, como início de prova documental, 

sendo que, fortalecidos com o testemunho coerente prestado em Juízo, 

comprovam que a parte requerente exerceu atividade rural, atendendo ao 

período exigido pela lei. Portanto, a parte requerente faz jus à 

aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

independentemente de contribuição e, estando preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ainda, a parte 

requerente, no ano da propositura da referida ação, satisfazia os 

requisitos da idade para a obtenção do benefício, bem como há 

comprovação satisfatória de que ainda trabalha na lavoura. Assim, 

considero que a concessão do benefício pleiteado não fere princípios ou 

normas constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não 

havendo, portanto, razão para acolher o pré-questionamento suscitado 

pela parte requerida. No que concerne à data de início do benefício, 

entendo que o mesmo é devido a partir do requerimento administrativo, 

haja vista que a requerente trouxe aos autos prova de ter requerido o 

mesmo administrativamente. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido a conceder a parte requerente o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei 

nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, devidos a partir da 
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data do requerimento administrativo 27/04/2016 (ID nº 10407048 - Pág. 1), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002208-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BLONDINA VILMA LEONARCZYK (REQUERENTE)

MARCOS SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

DORIVAL ROSSATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002208-50.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BLONDINA VILMA 

LEONARCZYK REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Sobre os embargos de declaração de Id n. 15176375, diga a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos para análise dos embargos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002208-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BLONDINA VILMA LEONARCZYK (REQUERENTE)

MARCOS SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

DORIVAL ROSSATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002208-50.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BLONDINA VILMA 

LEONARCZYK REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Sobre os embargos de declaração de Id n. 15176375, diga a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos para análise dos embargos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006180-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006180-28.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LEILA MARIA RODRIGUES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a 

informação de que o benefício não foi implantado, expeça-se ofício ao 

INSS para que cumpra imediatamente a tutela antecipada deferida no ID nº 

13966880. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006180-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006180-28.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LEILA MARIA RODRIGUES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a 

informação de que o benefício não foi implantado, expeça-se ofício ao 

INSS para que cumpra imediatamente a tutela antecipada deferida no ID nº 

13966880. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000334-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JULIANA PADILHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000334-64.2016.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE DE OLIVEIRA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a 

manifestação de ID nº 15488648, defiro o pedido de designação de nova 

data para perícia na parte autora, nos termos da decisão de ID nº 

12857976. Sem prejuízo, indefiro o pedido de intimação pessoal da parte 

requerente, devendo esta ser informada da data da perícia por sua 

advogada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004563-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS MARCHETI (AUTOR(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004563-33.2017.8.11.0037. AUTOR: LUCIENE MARTINS MARCHETI RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002080-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE SEIDER TOIGO (REQUERENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002080-30.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SALETE SEIDER TOIGO 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

PEDIDO SUCESSIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 
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SALETE SEIDER TOIGO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, sofrer de problemas da coluna, incapacitando-a ao trabalho e, 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por invalidez para receber o 

quantum relativo às contribuições realizadas e sua remuneração, ou para 

concessão de auxílio-doença. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação (ID nº 9180541), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, uma vez que a requerente não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício. Impugnação à 

contestação no ID nº 9727609. No ID nº 13587877, laudo pericial realizado 

por perito judicial. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. O processo está em ordem, não havendo nulidades a 

serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. Para a 

concessão do benefício, a parte requerente deve cumprir o período de 

carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima indicada, ou seja, necessita 

comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao 

requerimento do auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao 

requerimento de aposentadoria por invalidez. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; c) incapacidade 

temporária que impeça o exercício de atividades laborais. Analisando os 

autos, verifico que restou comprovada a carência da parte requerente, 

conforme demonstrada nos autos, bem como a incapacidade para o 

trabalho exercido por ela, corroborado pelo laudo pericial constante no ID 

nº 13587877. Dessa forma, em que pese às alegações do requerido, 

tenho que deve ser concedida aposentadoria por invalidez, vez que o 

caso dos autos encontra guarida na Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, já 

decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: APELAÇÃO CÍVEL. 

REEXAME NECESSÁRIO. INFORTUNÍSTICA. SEGURADO ACOMETIDO POR 

LOMBALGIA. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. 

PERÍCIA MÉDICA QUE AFIRMA HAVER INCAPACIDADE DEFINITIVA, E 

CONSIDERA O AUTOR INAPTO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES 

HABITUAIS. ALEGADA POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA 

FUNÇÕES QUE NÃO EXIJAM ESFORÇOS FÍSICOS. SINGULARIDADE DO 

CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. REQUERENTE COM IDADE AVANÇADA E 

ESCOLARIDADE BAIXA, QUE SEMPRE EXERCEU ATIVIDADES BRAÇAIS 

PARA SUA SUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO AJUSTADO. REMESSA OFICIAL E 

APELO DO INSS, CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA PARTE 

AUTORA, CONHECIDO E ACOLHIDO. "Conforme passagem de precedente 

do TRF da 1ª Região, a 'limitação laborativa parcial, porém irreversível, 

somada às condições pessoais da segurada para o exercício de sua 

profissão de trabalhadora rural, acrescentando-se seu baixo grau de 

escolaridade, meio social em que vive, idade avançada, nível econômico e 

atividade desenvolvida, sendo inviabilizada, em função da idade, 

adaptação em atividade profissional diversa daquela a que dedicou sua 

vida, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez'. De acordo 

com a Súmula 47, aprovada pela TNU em 2012, 'uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez'." (AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo 

Previdenciário, 8 ed., rev. ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 

641-642). "Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, 

avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a 

inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma 

nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de 

aposentadoria por invalidez" (STJ, AREsp 1143422, rel. Min. Sérgio Kukina, 

Data da Publicação 30-8-2017). (TJ-SC - AC: 00043179020138240018 

Chapecó 0004317-90.2013.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de 

Julgamento: 05/12/2017, Terceira Câmara de Direito Público) APELAÇÃO. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO DO MAGISTRADO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E SOCIAIS DO SEGURADO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL E SOCIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado não se 

encontra vinculado ao laudo pericial, devendo levar em consideração as 

condições sociais do segurado; 2. Caminhando nos princípios norteadores 

do ordenamento jurídico brasileiro, deve-se levar em consideração a 

proteção à dignidade da pessoa humana, valor-fonte que não pode ser 

sacrificado por interesses coletivos, sendo este um fundamento e fim 

último de toda a ordem pública; 3. A análise quanto a concessão dos 

benefícios previdenciários em razão da incapacidade laboral deixou de ser 

por subsunção pura, passando os tribunais a analisarem o contexto social 

em que está inserido o beneficiário segurado; 4. Ultrapassando as 

condições clínicas do segurado e considerando as condições pessoais e 

sociais desfavoráveis, resta somente concluir que a lesão parcial e 

permanente da parte recorrente gera incapacidade para o trabalho 

habitual. 5. O serviço de reabilitação profissional é devido aos segurados 

de maneira obrigatória, desde que incapacitados parcial ou totalmente para 

o trabalho, tratando-se de um serviço previdenciário compulsório, 

competindo ao INSS promover tal prestação tão-logo constate que o 

segurado esteja insusceptível de recuperação. 6. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento pacificado acerca de o INSS ser o 

responsável pela habilitação ou reabilitação do segurado incapacitado 

para o mercado de trabalho, pois entende que tal atribuição está pautada 

no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 7. Recurso 

conhecido e provido. (TJ-AM 06378130220158040001 AM 

0637813-02.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de 

Julgamento: 21/01/2018, Terceira Câmara Cível) No caso em testilha, 

forçoso é reconhecer que a requerente não pode voltar para a realização 

de sua atividade laboral classificadora de ovos, devido ao grande impacto 

físico, mental e destreza desempenhada, exigido de si, condicionamento 

físico e músculo esquelético, pois se apresenta com patologia declinante, 

consoante laudo de ID nº 13587877. Nessa toada, constato que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas 

desde a data do requerimento administrativo (24.11.2016 – ID nº 8083132), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação da aposentadoria por 

invalidez, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora 

em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da 

parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios pelo 

requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações 

vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Decorrido o prazo para recurso voluntário, ao contador 

para se verificar se não trata de caso de reexame necessário. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 06 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001920-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

VALCIR DOS SANTOS LUIS (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (RÉU)

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001920-05.2017.8.11.0037. 

AUTOR: VALCIR DOS SANTOS LUIS RÉU: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO 

DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INCENTIVO À 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTATUTÁRIOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

VALCIR DOS SANTOS LUIS em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO 

DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, em 

síntese, que a requerente é servidora pública municipal desde o ano de 

2007, sendo que, em fevereiro de 2016, concluiu sua pós-graduação, de 

modo que passou a ter direito ao reajuste de 20% (vinte por cento), 

conforme Lei Ordinária 053/2001. Assim, pugnou, liminarmente, seja 

determinado ao Município que proceda a incorporação do incentivo 

financeiro no importe de 20% do salário base atual na folha de pagamento 

da requerente, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). É o 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, verifico que a inicial foi 

recebida no Id n. 7841865, ocasião em que foi postergada a análise da 

liminar para ouvir a parte requerida, o qual apresentou contestação no Id 

n. 10129461. Ainda, com base no Princípio da Celeridade Processual, 

INDEFIRO o pedido de nulidade dos atos processuais ante a ausência de 

intimação da parte autora da decisão que postergou a análise do pedido 

liminar, visto que passo a apreciá-lo neste momento. 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. Compulsando os autos, verifica-se que a 

concessão do pedido de antecipação de tutela implica em claros efeitos 

financeiros contra a Fazenda Pública, demonstrando a sua impossibilidade 

no caso em questão. Sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI 

ESTADUAL Nº 6.565/94 – FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN – 

PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Não deve ser concedidaa tutela antecipada que objetiva o 

pagamento de benefício de um salário mínimo a servidor público que 

possui filho com deficiência, pois não será concedida medida liminar que 

tenha por objeto a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza, segundo previsão contida no art. 1º da 

Lei n.º 8.437/92 c/c artigo 7º, § 2º, da Lei n.º 12.016/2009. (TJMT - 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

03/11/2016). Desse modo, entendo que não é possível o pagamento de 

verbas remuneratórias de servidores público, em sede de tutela 

antecipada, por expressa vedação legal. Não obstante, comungo do 

entendimento já pacificado no sentido de não ser possível a tutela 

antecipada em desfavor da Fazenda Pública que esgote no todo ou em 

parte o objeto da ação. Outrossim, a remuneração pleiteada envolve verba 

alimentar, de modo que a concessão da liminar geraria situação de 

irreversibilidade, o que não se mostra cabível. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Ademais, conforme pleiteado pela 

autora, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/10/2018, 

às 15h. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte 

contrária, ficam as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, 

ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra elas 

alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. 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, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Quanto ao pleito de retificação do valor da causa, intime a parte 

requerida para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 329, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001920-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

VALCIR DOS SANTOS LUIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (RÉU)

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001920-05.2017.8.11.0037. 

AUTOR: VALCIR DOS SANTOS LUIS RÉU: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO 

DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INCENTIVO À 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTATUTÁRIOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

VALCIR DOS SANTOS LUIS em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO 

DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, em 

síntese, que a requerente é servidora pública municipal desde o ano de 

2007, sendo que, em fevereiro de 2016, concluiu sua pós-graduação, de 

modo que passou a ter direito ao reajuste de 20% (vinte por cento), 

conforme Lei Ordinária 053/2001. Assim, pugnou, liminarmente, seja 

determinado ao Município que proceda a incorporação do incentivo 

financeiro no importe de 20% do salário base atual na folha de pagamento 

da requerente, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). É o 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, verifico que a inicial foi 

recebida no Id n. 7841865, ocasião em que foi postergada a análise da 

liminar para ouvir a parte requerida, o qual apresentou contestação no Id 

n. 10129461. Ainda, com base no Princípio da Celeridade Processual, 

INDEFIRO o pedido de nulidade dos atos processuais ante a ausência de 

intimação da parte autora da decisão que postergou a análise do pedido 

liminar, visto que passo a apreciá-lo neste momento. 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. Compulsando os autos, verifica-se que a 

concessão do pedido de antecipação de tutela implica em claros efeitos 

financeiros contra a Fazenda Pública, demonstrando a sua impossibilidade 

no caso em questão. Sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI 

ESTADUAL Nº 6.565/94 – FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN – 

PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Não deve ser concedidaa tutela antecipada que objetiva o 

pagamento de benefício de um salário mínimo a servidor público que 
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possui filho com deficiência, pois não será concedida medida liminar que 

tenha por objeto a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza, segundo previsão contida no art. 1º da 

Lei n.º 8.437/92 c/c artigo 7º, § 2º, da Lei n.º 12.016/2009. (TJMT - 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

03/11/2016). Desse modo, entendo que não é possível o pagamento de 

verbas remuneratórias de servidores público, em sede de tutela 

antecipada, por expressa vedação legal. Não obstante, comungo do 

entendimento já pacificado no sentido de não ser possível a tutela 

antecipada em desfavor da Fazenda Pública que esgote no todo ou em 

parte o objeto da ação. Outrossim, a remuneração pleiteada envolve verba 

alimentar, de modo que a concessão da liminar geraria situação de 

irreversibilidade, o que não se mostra cabível. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Ademais, conforme pleiteado pela 

autora, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/10/2018, 

às 15h. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte 

contrária, ficam as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, 

ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra elas 

alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. 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, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Quanto ao pleito de retificação do valor da causa, intime a parte 

requerida para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 329, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21367 Nr: 2536-22.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO GUEDES, Cpf: 46354824991. 

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: Vistos.Trata-se de execução fiscal em trâmite entre as partes 

acima identificadas.A parte exeqüente informou o pagamento do 

débito.Assim, considerando que o devedor satisfez a obrigação que lhe 

foi exigida, DECRETO a extinção da ação, com amparo no artigo 794, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Intime-se à parte executada para 

pagamento das custas no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não seja 

encontrada ou não efetue o pagamento, anote-se na distribuição. Dê-se 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo.P.R.I.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, Eduardo Pinheiro Viana, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151947 Nr: 5244-88.2015.811.0037

 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: ARDAI, DÉBORA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA, 

DEBORA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de danos morais, às 

requerentes ALANA REBECA DE ALMEIDA SILVA e DEBORA ALVES DE 

ALMEIDA DA SILVA, valor este acrescido de juros a partir da data do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção 

monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos 

termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça”.No mais, 

permanecem inalterados os demais termos da sentença.Certifique-se o 

trânsito em julgado e cumpra-se integralmente a sentença de fls. 

102/105.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54556 Nr: 2116-07.2008.811.0037

 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: MARIA SIQUEIRA DE JESUS, UELITO VILELA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 257 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos.Certifique-se o trânsito em 

julgado e cumpra-se integralmente a decisão de fl. 257.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111242 Nr: 1615-14.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÉLIO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/MT, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1615-14.2012.811.0037 (Código 111242)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, devidamente qualificado nos autos, aduzindo a 

existência de omissão na decisão de fls. 145/146, vez que não fixou os 

honorários advocatícios em favor do embargante, o qual teve sua 

impugnação acolhida.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de omissão a decisão objurgada, ante a ausência de 

condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na decisão de fls. 

145/146, fazendo constar:

“(...)

 Considerando o entendimento do STJ de que é possível a fixação de 
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honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do excesso apontado na execução em favor do advogado público 

(...)”.

No mais, alega a parte executada que a exequente não respeitou a 

decisão judicial e utilizou data diversa da determinada. Contudo, a 

exequente juntou aos autos os cálculos atualizados (fls. 158/159) em total 

observância à decisão de fls. 145/146, inclusive quanto ao período inicial 

dos juros.

Diante disso, HOMOLOGO os cálculos de fls. 158/159.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se ao preenchimento dos 

documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, devendo a secretaria se atentar no 

momento da expedição do valor de fl. 159, vez que se refere a 10% sobre 

o montante ali atualizado.

Com a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43371 Nr: 5726-51.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RENATO GHISLENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Processo nº: 5726-51.2006.811.0037 (Código 43371)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por CESAR 

RENATO GHISLENI aduzindo, em síntese, a existência de omissão na 

sentença de fl. 141, visto que condenou o executado em honorários 

advocatícios. No entanto, alega que aderiu ao Programa Especial de 

Regularização Tributária (PERT), de modo que isento da referida 

obrigação.

Devidamente intimado para se manifestar, o exequente manteve-se inerte 

(fl. 147-v).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que o Programa supramencionado (PERT) isenta o devedor dos encargos 

referentes aos honorários advocatícios, conforme disposto na Lei nº 

13.496/2017.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na sentença de fl. 141, 

fazendo constar:

“(...)

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios em 

virtude da sua adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária 

(PERT), nos termos da Lei nº 13.496/2017 (...).”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39804 Nr: 2335-88.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA CRISTINA CONRADO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BLESSA SANT'ANA DE 

SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca dos cálculos de fls. 49/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126982 Nr: 9515-14.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOARES FARIAS

 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:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca dos cálculos de fl. 241.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52417 Nr: 7042-65.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE MAO DE OBRA 

PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COOPERATIVA DE MAO DE OBRA 

PRIMAVERA LTDA, CNPJ: 02219625000174. atualmente em local incerto e 

não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de COOPERATIVA DE MAO DE OBRA PRIMAVERA LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Alvará de funcionamento, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5716/2005, 

5986/2005, 6266/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2002

 - Valor Total: R$ 959,51 - Valor Atualizado: R$ 959,51 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo: 7042-65.2007.811.0037 (Código 

52417)Vistos em correição.Ante o pedido de fl. 43, cite-se o executado, 

via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 
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estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo Pinheiro Viana, 

digitei.

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127017 Nr: 6-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DA SILVA

 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente, para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca dos 

cálculos de fls. 256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146866 Nr: 2960-10.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVANILTON VITAL SILVA

 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, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165752 Nr: 3032-60.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAO DORNELES REIS COMERCIO ME, 

ABRÃO DORNELES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pela executada ABRAÃO DORNELES REIS, 

citada à fl. 07-v.Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a serem pagos pelo executado em favor do advogado público, nos 

termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao 

levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de 

contas.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128057 Nr: 998-83.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON EDUARDO ALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:3824

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165752 Nr: 3032-60.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAO DORNELES REIS COMERCIO ME, 

ABRÃO DORNELES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 3032-60.2016.811.0037 (Código 165752)

Vistos em correição.

 Da análise dos autos verifico que o processo já se encontra suspenso, 

conforme determinado à fl. 15.

Assim, aguarde-se o decurso do prazo da suspensão.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128057 Nr: 998-83.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON EDUARDO ALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:3824

 Processo nº: 998-83.2014.811.0037 (Código 128057)

Vistos.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda 

à juntada de procuração, tendo em vista que não possui capacidade 

postulatória, sob pena de ser considerada nula a alegação de fl. 15/16.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de agosto de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010773-49.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUERRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

TALITA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)
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Intimo a parte exequente, através de sua advogada, para retirar a certidão 

de crédito expedida nos autos. Primavera do Leste, 28 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000142-63.2018.8.11.0037 

Promovente: MATHEUS DE ALMEIDA COSTA Promovido: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

MATHEUS DE ALMEIDA COSTA em face de BANCO BRADESCARD S.A. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Das Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento 

da petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação Observa-se que o autor 

requereu desistência da ação, sob alegação de não ter mais interesse na 

ação. Entretanto, embora o autor tenha autonomia de requerer a 

desistência da ação a qualquer tempo, sendo o processo extinto sem 

resolução do mérito, em casos em que há indícios de litigância de má-fé ou 

lide temerária, o pedido de desistência não implicará em extinção do 

processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. Vejamos: 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.” No presente caso, verifico que se 

trata tanto de lide temerária quanto de litigância de má-fé, uma vez que o 

requerente tentou induzir este juízo ao erro, alegando inexistência de 

relação jurídica entre as partes, quando na verdade o autor contratou os 

serviços do réu e não adimpliu com o pagamento. Assim, indefiro o pedido 

de desistência da ação. Passo à análise do mérito. O requerente alega que 

seus dados foram incluídos indevidamente nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, no entanto desconhece o débito em questão. O requerido aduz 

que, o autor é titular do cartão LOJAS AMERICANAS VISA de nº 

4180.5301.3452.9015, cancelado na data de 10/04/2018, por falta de 

pagamento da fatura, por meio do qual foram contraídos débitos, que 

restaram inadimplidos, ocasionando as inscrições de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Analisando a 

questão discutida verifico que o requerido comprovou suas alegações 

trazendo aos autos o termo de adesão devidamente assinado, bem como 

juntou as faturas do cartão que indicam a utilização do mesmo, o que 

comprovam a relação jurídica entre as partes, bem como que demonstra 

que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Portanto, há de se 

concluir que o autor utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o 

pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor utilizou os serviços 

contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por 

parte do réu. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder dos reclamados. Vejo que a 

parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, 

agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do 

exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); 

b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% 

(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e 

danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto 

de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA (ADVOGADO(A))

DETROIT 136 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001645-56.2017.8.11.0037 

Promovente: THIAGO SOUZA OLIVEIRA Promovido: DETROIT 136 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por THIAGO SOUZA OLIVEIRA em face de DETROIT 136 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando-se os autos, observa-se que na Contestação de id n° 9412590 

acostada aos autos, a parte requerida arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva, eis que jamais houve relação entre esta e o autor. Analisando-se 

os comprovantes de inscrição e situação cadastral anexados pela ré, 

verifico que se tratam de pessoas jurídicas diversas, sendo que a 

empresa constante no polo passivo não é aquela que supostamente 

causou danos ao autor. Sendo assim, tendo em vista a manifesta 

ilegitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da demanda, julgo o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI 

do Código de Processo Civil. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000849-31.2018.8.11.0037 

Promovente: OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA Promovido: 

BANCO BRADESCARD S.A Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1000848-46.2018.8.11.0037 Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de BANCO 

BRADESCARD S.A. Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 
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FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A respeito dos 

pedidos de indeferimento da petição inicial alegados em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as 

preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do mérito. O autor alega 

que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em 

questão. O banco réu contesta a ação aduzindo que o autor possui 

relação jurídica com banco através da agência 0947. Assevera que os 

débitos que resultaram na restrição do nome do autor são pertinentes à 

utilização do limite de cheque especial, disponibilizado em sua conta 

corrente, sem que houvesse o devido adimplemento. Analisando a 

questão discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações 

trazendo aos autos as faturas que demonstram a relação jurídica entre as 

partes, bem como que os serviços foram utilizados e não adimplidos. A 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, 

art. 373, II), vez que juntou inúmeras faturas do cartão de crédito contendo 

registro analítico das compras, inclusive em lojas desta cidade de 

Primavera do Leste, capazes de demonstrar a existência de relação 

contratual entre as partes a ensejar a inscrição dos dados em cadastros 

de proteção ao crédito. Consigno, ainda, que na ação conexa (Autos 

1000848-46.2018.811.0037), contra a VIVO, foi demonstrado, também ao 

ver do Juízo, a efetiva utilização do serviço, o que redundou na 

improcedência da ação. São negativações contemporâneas, distantes 

seis dias uma da outra. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os 

serviços os serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato 

de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais (art. 

55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do 

advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, 

conforme dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 24 de setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEANDRO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000750-61.2018.8.11.0037 

Promovente: FRANCISCO LEANDRO DA CONCEIÇÃO Promovido: VIVO 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por FRANCISCO 

LEANDRO DA CONCEIÇÃO em face de VIVO S.A. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os 

autos, verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência de 

conciliação, tampouco apresentou qualquer justificativa para sua 

ausência. Conforme o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência do autor em 

qualquer das audiências realizadas, implica na extinção do processo. 

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.” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 51, I e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

enunciado 28 do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no art. 51, 

§2° da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas 

em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 16 de setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 16.09.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ISAITA NATO CORREA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000498-58.2018.8.11.0037 

Promovente: ISAITA NATO CORREA RAMOS Promovido: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Trata-se de ação conexa com a 

ação n° 1000496-88.2018.8.11.0037 Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por ISAITA NATO CORREA RAMOS em face de 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Devidamente citado, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

Preliminar de Incompetência do Juízo Em que pese a parte requerida tenha 

alegado incompetência do Juízo sob o argumento de que seria necessária 

a realização de perícia grafotécnica, o que acarretaria em extinção do 

feito sem julgamento de mérito. Entendo que tal procedimento não é 

necessário no presente caso, vez que as assinaturas constantes nos 

documentos juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas nos 
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documentos juntados pela autora, inclusive as assinaturas dos 

documentos pessoais. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de 

defesa – Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a 

celebração do contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em 

conta corrente a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas 

parcelas – Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos 

documentos pessoais da autora – Desnecessidade de perícia 

grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - Comprovação inequívoca, 

pela ré, de que a inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação 

proposta a despeito da existência comprovada da contratação e da dívida 

– Litigância de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por 

litigância de má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não 

necessidade de realização de perícia, não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Portanto, 

afasto a preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. A 

autora alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o 

débito em questão. A ré contesta a ação aduzindo que a dívida objeto da 

negativação é referente a aquisição de um FOGÃO, no dia 10/05/2017, 

com pagamento parcelado em 10 vezes, sendo a 1ª parcela no valor de 

R$ 400,00, 08 parcelas no valor individual de R$ 89,00 e a última no valor 

de R$ 87,00. Afirma que até a data da propositura da ação, a autora havia 

pago 07 parcelas, restando 3 parcelas para serem pagas, com 

vencimentos em 10/12/2017, 10/01/2018 e 10/02/2018. Assevera que a 

fatura objeto da negativação é a fatura vencida na data de 10/12/2017. A 

ré alega que quando da juntada da contestação, a autora já havia quitado 

as três parcelas restantes. Analisando a questão discutida verifico que a 

requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos o contrato de 

compra e a nota fiscal da compra devidamente assinados, bem como 

anexou os comprovantes de pagamento que demonstram a relação 

jurídica entre as partes e o inadimplemento da autora. No presente caso a 

negativação do nome da autora foi totalmente devida, vez que ficou 

inadimplente com a ré, conforme demonstrado pelos documentos juntados. 

Embora a autora tenha efetuado o pagamento das parcelas restantes, 

estas se deram em atraso e após a propositura da ação. De qualquer 

forma, conforme informado na contestação, não se encontra mais 

negativada por essas parcelas que pagou, embora pagas com atraso. 

Ainda, conforme consta no extrato de negativações, a requerente possui 

outras restrições em seu nome, o que evidencia que a mesma não zelo 

pelo seu bom nome. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou 

comprou produtos da ré e não adimpliu com o pagamento no prazo 

acordado, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora efetuou compra 

junto a ré e não cumpriu com o pagamento tempestivo, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a 

parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte 

contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

14.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011093-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE FREDDO LEMES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Primavera 

do Leste Quinta Vara (juizados: Cível/criminal/ da Fazenda Pública e Vara 

Ambiental) ATO ORDINATÓRIO Certifico que retifiquei a autuação 

processual para incluir o advogado elencado no infracitado documento 

(desde que esteja regularmente cadastrado na base de dados do PJe), 

vinculá-lo(s) à parte ré, VIVO S.A., assim como impulsiono o feito para 

intimá-lo(s) da sentença no Id 12252146, tendo em vista a determinação 

expressa no édito sentencial, além do que consta petição requerendo 

exclusividade das intimações para outro(s) advogado(s), diverso(s) 

daquele(s) habilitado(s) nos autos digitais para o polo passivo 

(documentos nos Id’s 3613654 e 3613645 e, portanto, juntados 

previamente à prolação da sentença). Certifico, ainda, que fica sem efeito 

a Certidão de Trânsito em Julgado sob o Id 15457177. Primavera do 

Leste/MT, 28 de setembro de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: Rua Benjamin Cerutti, nº 

252, Bairro: Castelândia, Cidade: Primavera do Leste-MT - CEP: 78.850-000 

- Telefone: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004197-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO (ADVOGADO(A))

ALANNA RIBEIRO ZANINI BARCO (EXEQUENTE)

STEVAN STEVANATO BARCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FAGUNDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Diante do decurso de prazo sem qualquer manifestação da executada, 

intimo a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000484-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

EVANDRO JORGE ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

MARIA MADALENA ZANATTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA NOEL FONTICIELLA BORTOLATTO (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca do endereço da EXECUTADA: SANDRA NOEL 

FONTICIELLA BORTOLATTO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011039-36.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SAYOKO SASSAKI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D'AVILA CLINICA VETERINARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Primavera 

do Leste Quinta Vara (juizados: Cível/criminal/ da Fazenda Pública e Vara 

Ambiental) ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento à decisão do Id 15358290, 

impulsiono o processo para, por meio da plataforma DJE, intimar a parte 

devedora, por intermédio do seu advogado, 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%, de 
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acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil. Ademais, nos 

termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro Judicial, nada obstante a 

petição da exequente sob o Id 14876631, certifico que o advogado da 

executada foi intimado do cumprimento de sentença através do Sistema 

PJe, conforme se verifica da aba “Expedientes” dos autos digitais 

(“Intimação (1077922) Destinatário JOSE LUIZ DA SILVA Expedição 

eletrônica 27/02/2018 18:14:29O sistema registrou ciência em 09/03/2018 

23:59:59 Prazo 15 dias Data limite para manifestação 26/03/2018 23:59:59 

Fechado? SIM”). Documento(s) vinculado(s): Petição de cumprimento de 

sentença (Id 14876631), planilha atualizada do(s) débito(s) (Id 14876737) 

e decisão (Id 15358290). Observação: O processo está integralmente 

disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos 

termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 28 de 

setembro de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário 

Sede do juízo e Informações: Rua Benjamin Cerutti, nº 252, Bairro: 

Castelândia, Cidade: Primavera do Leste-MT - CEP: 78.850-000 - Telefone: 

(66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-82.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI III (REQUERENTE)

JAIRO FUNKE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS FATIMA PEREIRA AMORIM (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010053-82.2015.8.11.0037 

Promovente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CRISTO REI III Promovido: ELIS 

FATIMA PEREIRA AMORIM Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CRISTO REI III em face de ELIS FATIMA 

PEREIRA AMORIM. Embora devidamente intimada, a ré não apresentou 

contestação. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO 

E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Preliminarmente Da Não Ocorrência da Prescrição No 

presente caso, por se tratar de cobrança de dívida fundada em contrato 

de trato sucessivo, a prescrição é de cinco anos, conforme §5°, inciso I 

do Art. 206 do Código Civil, sendo que o marco inicial para a contagem do 

prazo é da data do vencimento da última parcela. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE 

TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA 

PRESTAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. 

O prazo para ajuizamento de ação monitória lastreada em título sem forca 

executiva é de cinco anos, nos termos do artigo 206 , § 5º , inciso I , do 

Código Civil . 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional 

para a cobrança de dívida em contratos de trato sucessivo corresponde 

ao vencimento da última prestação, ainda que tenha ocorrido o vencimento 

antecipado da dívida. 3. Nos termos do artigo 374 , inciso III , do CPC/2015 , 

resta incontroverso fato alegado pelo autor na inicial e não impugnado pelo 

réu em sua defesa. 4. Em razão da sucumbência recursal, os honorários 

advocatícios devem ser majorados. 5. Recurso conhecido e improvido. 

(TJDF - Processo: 20110111036227 – 0028889-09.2011.8.07.0001, 8° 

TURMA CÍVEL, DATA DA PUBLICAÇÃO: 19/04/2017, DATA DO 

JULGAMENTO: 06/04/2017, RELATOR: ANA CANTARINO).” Levando em 

consideração que são 80 (oitenta) prestações e que se iniciaram no mês 

posterior à aquisição do imóvel, ou seja, no mês de agosto de 2008, 

conforme estipulado em contrato, a última prestação seria em abril de 

2015. Portanto, o termo inicial para contagem do prazo prescricional se 

iniciaria em abril de 2015. A ação foi proposta em janeiro de 2015, ou seja, 

ainda nem havia se iniciado o termo inicial do prazo prescricional. Sendo 

assim, no presente caso não há que se falar em prescrição. Passo à 

análise do mérito. Aduz a requerida que em 17/07/2008 firmaram um 

Instrumento Particular de Contrato para a Construção por Administração e 

de Unidade Residencial e outras avenças. Alega que no referido contrato 

a requerida comprometeu-se a pagar mensalmente a requerente, nos 

termos da Cláusula Terceira combinado com os termos da Cláusula Sétima 

do instrumento de contrato. Afirma que a requerida deixou de cumprir com 

o contrato, sendo que a soma dos débitos totaliza a quantia de R$ 

19.104,01 (dezenove mil cento e quatro reais e um centavo). A parte 

reclamada embora tenha comparecido à audiência de conciliação, não 

apresentou contestação nos autos. Entendo que razão assiste a parte 

autora, uma vez que a requerida não cumpriu com o pactuado no 

instrumento de contrato. Através dos Instrumento Particular de contrato 

juntado aos autos, é possível verificar que o imóvel adquirido pela ré tinha 

custo estimado de R$33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais), sendo 

parcelado em 80 prestações pagas mensalmente tendo como base o 

salário mínimo. A ré não apresentou contestação, ou seja, não comprovou 

nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, 

enquanto que a autora juntou aos autos o contrato entabulado entre as 

partes. Portanto, entendo que o valor devido à requerente pela requerida 

totaliza um valor de R$ 19.104,01 (dezenove mil cento e quatro reais e um 

centavo). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e: a) Condeno a ré a pagar a quantia de R$ 

19.104,01 (dezenove mil cento e quatro reais e um centavo) a parte 

autora, corrigido monetariamente (INPC/IBGE) e acrescido de juros legais 

de 1% ao mês, a contar da citação; Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006445-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID FERREIRA RODRIGUES ROMAO (EXEQUENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob 

pena de execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011090-47.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

ADAO LUIZ PATROCINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011090-47.2015.8.11.0037 

Promovente: ADAO LUIZ PATROCINO Promovido: BANCO BMG Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ADAO LUIZ PATROCINO em 

face de BANCO BMG. Devidamente citado, o reclamado não apresentou 

contestação. A tentativa conciliatória restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. Alega o autor que firmou um 

contrato de empréstimo pessoal consignado com a Ré em 25/06/2008, em 

36 parcelas, cujos valores seriam deduzidos de sua folha de pagamento. 
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Afirma que em Nov/2009 renegociou o contrato de empréstimo, para 

levantar uma quantia em dinheiro, cuja renegociação ficou em 60 

(sessenta) parcelas, iniciando o pagamento da 1ª parcela em 12/2009, 

com parcela final em 11/2014. Aduz que nos meses de novembro e 

dezembro de 2013 ficou impossibilitado de efetuar o pagamento, uma vez 

que passou três meses sem receber seu salário, vindo a regularizar 

apenas em janeiro de 2014. Afirma o autor que em janeiro de 2014 entrou 

em contato com o Banco Réu para regularizar a quitação, sendo que lhe 

foi encaminhado dois boletos que juntos totalizavam o valor de R$ 532,64 

(quinhentos e trinta e dois e sessenta e quatro). O mesmo ocorreu no mês 

de fevereiro de 2014, sendo pago mais dois boletos que totalizaram o 

valor da parcela. Assevera o autor que, em razão da quitação das 

parcelas em atraso, acreditava que a última parcela seria no mês 11/2014, 

conforme o contratado, entretanto, o banco requerido lançou mais duas 

cobranças nos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Dessa 

forma, houve o pagamento a maior da quantia de R$1.065,28 (hum mil e 

sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos). O Banco Requerido, 

embora citado, não apresentou contestação, tampouco compareceu à 

audiência de conciliação, tornando-se revel. Analisando os autos verifico 

que o autor comprovou suas alegações, trazendo aos autos as fichas 

financeiras e os boletos pagos, o que comprova cobranças indevidas, 

bem como que houve o pagamento de valores a maior. Analisando-se os 

documentos juntados pelo requerido, observa-se que além dos boletos 

pagos pelo autor para a regularização das parcelas em atraso, o 

requerido efetuou indevidamente a cobrança de duas parcelas na conta 

do autor, nos meses 12/2014 e 01/2015. O contrato de refinanciamento do 

empréstimo é claro ao constar que o débito seria parcelado em 60 

prestações iguais de R$532,64 (quinhentos e trinta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos), iniciando em 12/2009 e finalizando em 

11/2014. Em que pese o autor tenha atrasado o pagamento de duas 

parcelas, o mesmo realizou a quitação do débito através de boleto 

bancário, ficando adimplente com as prestações do empréstimo. Ocorre 

que, além dos boletos pagos pelo autor, o requerido efetuou, 

indevidamente, a cobrança de mais duas prestações, sendo que o valor a 

maior é de R$1.065,28 (hum mil e sessenta e cinco reais e vinte e oito 

centavos). Assim, entendo que se trata de cobrança indevida, vez que o 

autor estava adimplente com todas as parcelas do empréstimo. Desse 

modo, a declaração da ilegalidade das cobranças é medida que se impõe. 

Consequentemente, deve o reclamado restituir em dobro os valores 

cobrados indevidamente. No tocante ao dano moral, verifico que o réu 

prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem 

como com a falta de retorno por parte do banco réu. Corroborando com o 

nosso entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

se manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. No presente 

caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de 

serviços por parte do réu, gerou completo aborrecimento e 

constrangimento a parte autora, posto que com isso, tem o dever de 

indenizar a parte pelos danos causados. Sendo assim, com respeito à 

reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o dano em 

debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a 

materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio 

abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social 

que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou 

tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova 

material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve 

ser em valor tal que garanta à parte autora uma reparação (se possível) 

pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a 

conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento símile. Nesta linha, entendo que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado da autora e aplicação de pena 

exacerbada à demandada. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia 

de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Em razão do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Condeno a ré a 

restituir o valor de R$ 2.130,56 (dois mil cento e trinta reais e cinquenta e 

seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao 

mês, ambos contados a partir da citação. b) Condeno a promovida a pagar 

ao promovente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença, considerando que o valor do dano foi aferido/projetado para a 

presente data, estando já atualizado. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011662-03.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011662-03.2015.8.11.0037 

Promovente: WANESSA COSTA BATISTA Promovido: OI MOVEL S.A 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por WANESSA COSTA 

BATISTA em face de OI MOVEL S.A. Devidamente citado, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao 

banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto 

desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação aduzindo a autora 

contratou os seus serviços e os utilizou, sendo que não efetuou o 

pagamento, o que gerou a negativação de seu nome. Analisando a 

questão discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações 

trazendo aos autos imagens de telas sistêmicas pelas quais demonstram a 

relação jurídica entre as partes, bem como demonstra que os serviços 

foram utilizados e não adimplidos. Ademais, o endereço constante nas 

telas sistêmicas juntadas pela ré é o mesmo indicado pela autora na 

petição inicial e ainda, pelo extrato de negativações juntado pela autora, é 

possível observar que a mesma possui várias negativações, que sequer 

foram contestadas em outras ações, o que indica que é uma devedora 

habitual. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços de 

telefonia da ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, 

ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que a autora utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas 
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processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 17 de setembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

17.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010659-13.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA FRANCIELI UHDE MELO (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010659-13.2015.8.11.0037 

Promovente: BRESSAN & CIA LTDA - ME Promovido: PAMELA FRANCIELI 

UHDE MELO Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por BRESSAN & 

CIA LTDA - ME em face de PAMELA FRANCIELI UHDE MELO A audiência 

de conciliação foi inexitosa, ante a ausência da parte reclamada. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Passo à análise do mérito. A parte autora alega que é credora 

da reclamada, na importância de R$ 1.944,53 (um mil novecentos e 

quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), representada por 

Títulos de Crédito devidamente assinados pela Requerida no ato da 

compra no estabelecimento comercial da Autora, Supermercado Bressan. 

Afirma que é oriunda de compras realizadas nos meses julho e 

agosto/2012, bem como alega que o valor corrigido e atualizado do débito 

perfaz a importância de R$3.105,79 (três mil cento e cinco reais e setenta 

e nove centavos). A parte reclamada não apresentou contestação, 

tampouco compareceu à audiência de conciliação. Dessa forma resta 

clara a REVELIA da parte ré. Entendo que razão assiste a parte autora, 

uma vez que a autora efetuou compras na empresa reclamante e não 

efetuou o pagamento. Através dos títulos de crédito juntados pela autora, 

constata-se que os títulos de valores R$483,30 (28/07/2012), R$209,36 

(27/08/2012), R$33,64 (17/08/2012), R$739,06 (15/08/2012) e R$22,68 

(15/08/2012), foram assinados pela ré, totalizando o valor de R$1.488,04 

(hum mil quatrocentos e oito reais e quatro centavos) em compras 

realizadas pela ré. Quanto aos demais títulos, estes foram assinados por 

terceiros e a autora sequer juntou documento para comprovar que o 

terceiro tinha autorização para efetuar a compra em nome da requerida. 

Portanto, entendo que o valor devido à requerente pela requerida totaliza 

um valor de R$1.488,04 (hum mil quatrocentos e oito reais e quatro 

centavos). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a) Condeno a ré a pagar a 

quantia de R R$1.488,04 (hum mil quatrocentos e oito reais e quatro 

centavos) a parte autora, corrigido monetariamente (INPC/IBGE) desde a 

data de cada compra, e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar 

desta sentença; Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011805-89.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RAMOS TUNES (REQUERENTE)

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCISCO VENANCIO BATISTA DALLA PALMA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011805-89.2015.8.11.0037 

Promovente: MARCELO RAMOS TUNES Promovido: ROBSON BARCELOS 

PEREIRA & CIA LTDA - ME Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por MARCELO RAMOS TUNES em face de ROBSON BARCELOS PEREIRA 

& CIA LTDA - ME Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. Alega 

o autor que em abril de 2015, logo após realizar a compra do imóvel, este 

começou a apresentar vícios redibitórios e necessitava urgentemente de 

reparos. Aduz que a reclamada não efetuou o pagamento da fatura de 

energia do mês de março de 2015, bem como se nega a demolir e retirar o 

entulho da obra que se encontra em frente à residência do autor. Afirma 

que se seus vizinhos construírem muros, o mesmo fica impossibilitado de 

entrar em sua residência, uma vez que em frente ao seu imóvel está 

localizado todos os cavaletes dos registros de fornecimento de água, 

impossibilitando que o mesmo abra um portão de acesso à sua residência. 

Assevera que tentou por diversas vezes resolver os problemas junto à 

requerida, entretanto não obteve êxito. Por fim, aduz que o proprietário da 

requerida compareceu em seu local de trabalho e o constrangeu diante de 

seus colegas, insinuando que o pedreiro, funcionário da requerida, 

possuía gravações do autor tendo relações sexuais com uma parceira 

que fazia barulho. A requerida, por sua vez, aduz que sobrados foram 

construídos de acordo com a planta de projeto de execução, devidamente 

aprovado pelo engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste-MT. Afirma que após o termino da obra, a Prefeitura Municipal, por 

intermédio de seus agentes, vistoriou a construção e concedeu o 

HABITE-SE à requerida. Afirma a requerida que o requerente nunca o 

procurou para solucionar os problemas, alega ainda que a área que o 

autor pretende demolir é de uso comum de todos e o mesmo já estava 

ciente da localização de tal área quando da compra do imóvel, uma vez 

que a área já estava construída. Afirma ainda que a demolição da área 

comum diminuíra significativamente o valor dos imóveis. Assevera que a 

área de lazer e o estacionamento são áreas em condomínio, ou seja, de 

uso comum de todos os condôminos. Analisando-se os autos, verifica-se 

que razão assiste o requerente somente em relação aos vícios 

apresentados pelo imóvel. Restou comprovado nos autos, através das 

fotos juntadas, que o imóvel apresenta defeitos de construção, o que 

causou danos ao autor, bem como que tais defeitos diminuem o valor do 

imóvel e afetam a segurança deste. A responsabilidade do construtor é de 

resultado, vez que se obriga pela boa execução da obra, de modo a 

garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para o qual foi 

encomendada. Assim, defeitos na obra, sejam eles aparentes ou ocultos, 

que importem sua ruína total ou parcial, configuram violação do dever de 

segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia da obra, o que 

enseja o dever de indenizar independentemente de culpa. O Art. 12 do 

Código de Defesa do Consumidor determina a responsabilidade objetiva do 

construtor. Vejamos: Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, 
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nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 

construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Portanto, o 

construtor é responsável pela reparação dos danos causados em 

decorrência de defeitos de construção. No presente caso, restou 

comprovado que o imóvel apresenta defeitos de construção e não cumpriu 

com a função que dele se esperava. Assim, entendo pela 

responsabilização da reclamada frente aos prejuízos causados ao 

reclamante, em razão do defeito do produto, devendo esta realizar os 

reparos necessários para que o imóvel possa fornecer a segurança que 

dele se espera. O requerente realizou pedido de danos morais, baseado 

em supostas ofensas praticadas pelo sócio da ré, entretanto, nos autos 

não há nenhum indício de que tais ofensas realmente aconteceram, bem 

como que não há nos autos comprovação do efetivo dano moral sofrido. 

Assim, quanto ao pedido de danos morais, entendo pelo seu 

descabimento. Como relação aos pedidos de demolição da área de lazer e 

remoção dos cavaletes de água, entendo pela improcedência do pedido, 

uma vez que trata-se de imóvel em condomínio em que a área comum é 

para todos. Na planta de execução da obra, aprovada pela Prefeitura 

Municipal, o condomínio conta com dois portões de entrada e saída, 

garagem e área de lazer que são de uso comum de todos os condôminos, 

não cabendo a nenhum dos condôminos fechá-las, demoli-las ou realizar 

construção no local. O artigo 1.342 do Código Civil assim dispõe: “Art. 

1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já 

existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da 

aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo 

permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a 

utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns.” 

Deste modo, como é sabido, até mesmo para realizar melhorias na área 

comum é necessário a aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, além 

das providências a serem tomadas junto ao órgão Municipal, sendo que 

não é permitida construção que vá prejudicar a utilização da área por 

qualquer dos condôminos. Assim, não há que se falar em individualização 

de imóveis, bem como não há que se falar em retirada dos cavaletes de 

água, uma vez que não comprovado que estes estão prejudicando o autor 

ou diminuindo o seu patrimônio. Quanto a área de lazer construída em 

frente ao imóvel do autor, tal área está construída em área de uso comum 

do condomínio e não no terreno do autor. Além disso, quando da compra 

do imóvel, o autor já estava ciente da localização dos cavaletes e da área 

de lazer e naquele momento não apresentou nenhuma objeção e ainda, a 

demolição da área de lazer implica em diminuição do valor dos imóveis, 

além de modificar o projeto arquitetônico já aprovado à época da 

construção. Portanto, descabida a pretensão do autor de demolição da 

área comum de lazer. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Ratifico a 

liminar concedida nos autos; b. Condeno a ré a realizar os reparos do 

telhado, escada e infiltrações, conforme requerido na inicial; c. Indefiro o 

pedido de dano moral; d. Indefiro os pedidos de demolição da área de lazer 

e remoção dos cavaletes de água; Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 23.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011805-89.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RAMOS TUNES (REQUERENTE)

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCISCO VENANCIO BATISTA DALLA PALMA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011805-89.2015.8.11.0037 

Promovente: MARCELO RAMOS TUNES Promovido: ROBSON BARCELOS 

PEREIRA & CIA LTDA - ME Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por MARCELO RAMOS TUNES em face de ROBSON BARCELOS PEREIRA 

& CIA LTDA - ME Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. Alega 

o autor que em abril de 2015, logo após realizar a compra do imóvel, este 

começou a apresentar vícios redibitórios e necessitava urgentemente de 

reparos. Aduz que a reclamada não efetuou o pagamento da fatura de 

energia do mês de março de 2015, bem como se nega a demolir e retirar o 

entulho da obra que se encontra em frente à residência do autor. Afirma 

que se seus vizinhos construírem muros, o mesmo fica impossibilitado de 

entrar em sua residência, uma vez que em frente ao seu imóvel está 

localizado todos os cavaletes dos registros de fornecimento de água, 

impossibilitando que o mesmo abra um portão de acesso à sua residência. 

Assevera que tentou por diversas vezes resolver os problemas junto à 

requerida, entretanto não obteve êxito. Por fim, aduz que o proprietário da 

requerida compareceu em seu local de trabalho e o constrangeu diante de 

seus colegas, insinuando que o pedreiro, funcionário da requerida, 

possuía gravações do autor tendo relações sexuais com uma parceira 

que fazia barulho. A requerida, por sua vez, aduz que sobrados foram 

construídos de acordo com a planta de projeto de execução, devidamente 

aprovado pelo engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste-MT. Afirma que após o termino da obra, a Prefeitura Municipal, por 

intermédio de seus agentes, vistoriou a construção e concedeu o 

HABITE-SE à requerida. Afirma a requerida que o requerente nunca o 

procurou para solucionar os problemas, alega ainda que a área que o 

autor pretende demolir é de uso comum de todos e o mesmo já estava 

ciente da localização de tal área quando da compra do imóvel, uma vez 

que a área já estava construída. Afirma ainda que a demolição da área 

comum diminuíra significativamente o valor dos imóveis. Assevera que a 

área de lazer e o estacionamento são áreas em condomínio, ou seja, de 

uso comum de todos os condôminos. Analisando-se os autos, verifica-se 

que razão assiste o requerente somente em relação aos vícios 

apresentados pelo imóvel. Restou comprovado nos autos, através das 

fotos juntadas, que o imóvel apresenta defeitos de construção, o que 

causou danos ao autor, bem como que tais defeitos diminuem o valor do 

imóvel e afetam a segurança deste. A responsabilidade do construtor é de 

resultado, vez que se obriga pela boa execução da obra, de modo a 

garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para o qual foi 

encomendada. Assim, defeitos na obra, sejam eles aparentes ou ocultos, 

que importem sua ruína total ou parcial, configuram violação do dever de 

segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia da obra, o que 

enseja o dever de indenizar independentemente de culpa. O Art. 12 do 

Código de Defesa do Consumidor determina a responsabilidade objetiva do 

construtor. Vejamos: Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, 

nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 

construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Portanto, o 

construtor é responsável pela reparação dos danos causados em 

decorrência de defeitos de construção. No presente caso, restou 
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comprovado que o imóvel apresenta defeitos de construção e não cumpriu 

com a função que dele se esperava. Assim, entendo pela 

responsabilização da reclamada frente aos prejuízos causados ao 

reclamante, em razão do defeito do produto, devendo esta realizar os 

reparos necessários para que o imóvel possa fornecer a segurança que 

dele se espera. O requerente realizou pedido de danos morais, baseado 

em supostas ofensas praticadas pelo sócio da ré, entretanto, nos autos 

não há nenhum indício de que tais ofensas realmente aconteceram, bem 

como que não há nos autos comprovação do efetivo dano moral sofrido. 

Assim, quanto ao pedido de danos morais, entendo pelo seu 

descabimento. Como relação aos pedidos de demolição da área de lazer e 

remoção dos cavaletes de água, entendo pela improcedência do pedido, 

uma vez que trata-se de imóvel em condomínio em que a área comum é 

para todos. Na planta de execução da obra, aprovada pela Prefeitura 

Municipal, o condomínio conta com dois portões de entrada e saída, 

garagem e área de lazer que são de uso comum de todos os condôminos, 

não cabendo a nenhum dos condôminos fechá-las, demoli-las ou realizar 

construção no local. O artigo 1.342 do Código Civil assim dispõe: “Art. 

1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já 

existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da 

aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo 

permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a 

utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns.” 

Deste modo, como é sabido, até mesmo para realizar melhorias na área 

comum é necessário a aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, além 

das providências a serem tomadas junto ao órgão Municipal, sendo que 

não é permitida construção que vá prejudicar a utilização da área por 

qualquer dos condôminos. Assim, não há que se falar em individualização 

de imóveis, bem como não há que se falar em retirada dos cavaletes de 

água, uma vez que não comprovado que estes estão prejudicando o autor 

ou diminuindo o seu patrimônio. Quanto a área de lazer construída em 

frente ao imóvel do autor, tal área está construída em área de uso comum 

do condomínio e não no terreno do autor. Além disso, quando da compra 

do imóvel, o autor já estava ciente da localização dos cavaletes e da área 

de lazer e naquele momento não apresentou nenhuma objeção e ainda, a 

demolição da área de lazer implica em diminuição do valor dos imóveis, 

além de modificar o projeto arquitetônico já aprovado à época da 

construção. Portanto, descabida a pretensão do autor de demolição da 

área comum de lazer. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Ratifico a 

liminar concedida nos autos; b. Condeno a ré a realizar os reparos do 

telhado, escada e infiltrações, conforme requerido na inicial; c. Indefiro o 

pedido de dano moral; d. Indefiro os pedidos de demolição da área de lazer 

e remoção dos cavaletes de água; Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 23.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-50.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (REQUERENTE)

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Primavera 

do Leste Quinta Vara (juizados: Cível/criminal/ da Fazenda Pública e Vara 

Ambiental) ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o trânsito em julgado, 

impulsiono o processo para intimar as partes processuais, por intermédio 

dos respectivos advogados, para requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de arquivamento, nos termos do despacho do Id 

15502879. Observação: O processo está integralmente disponibilizado no 

Sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da 

Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 28 de setembro de 2018. 

Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Rua Benjamin Cerutti, nº 252, Bairro: Castelândia, Cidade: 

Primavera do Leste-MT - CEP: 78.850-000 - Telefone: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006000-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

DOMINGAS BARBOSA ALMEIDA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006000-75.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DOMINGAS BARBOSA 

ALMEIDA ROCHA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, Trata-se da ação 

de revisão contratual c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Domingas Barbosa 

Almeida Rocha em face de Banco Pan. Alega na petição inicial que a 

autora foi incluída nos órgãos de restrição ao crédito no valor de 

R$1.223,28(um mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), 

vinculado ao contrato de consignação n°312732142-4, com vencimento 

em 07/05/2017 e incluso em 16/06/2017. Aponta que anteriormente firmou 

contrato consignado com a requerida, mas atualmente não possui 

qualquer vinculo contratual com a mesma. A autora afirma que solicitou o 

contrato do suposto consignado para possível revisão, mas não obtivera 

êxito, pois a reclamada reteve todas as informações que ensejou o débito. 

Por fim, a autora requer através da antecipação de tutela de urgência a 

imediata exclusão da restrição de seu nome e que a reclamada forneça 

nos autos o contrato de consignação em pagamento para fins de revisão. 

É o relatório. Decido. Entendo que o Juizado Especial é incompetente para 

apreciação de revisão de contratos bancários, especialmente pela 

necessidade, também em regra, de perícia contábil, incompatível com a 

simplicidade do rito estabelecido na Lei 9.099/95 e, ainda, pela proibição de 

prolatar sentença ilíquida. Assim, dispõe o artigo 3º, caput da Lei 9.099/95, 

que ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas, entre 

outras, de maior complexidade. Considerando-se que a matéria a ser 

discutida merece perícia contábil, este Juízo é incompetente para julgar a 

causa. O artigo 51 em conjunto com seu inciso II, do mesmo Codex 

determina que: Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(...) II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação. Diante do exposto, com fundamento 

nos artigos 3º, caput, art. 38, parágrafo único c.c. art. 51, inciso II, todos 

da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito. 

Proceda-se o cancelamento da audiência de conciliação designada para o 

dia 05/12/2019, às 09:00horas. Isentos de custas e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Publique-se. Intimem-se. Primavera do Leste - MT, 28 de 

setembro de 2018. Eviner Valerio Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINEIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001401-93.2018.8.11.0037 Reclamante: LINDINEIA MARIA DOS SANTOS 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 
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isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011188-32.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Rudimar Panis Fachinetto (REQUERENTE)

KLEITON LAZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR TORRES IGNAT (REQUERIDO)

MIGUEL JUAREZ IGNAT (REQUERIDO)

IGNAT & IGNAT LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011188-32.2015.8.11.0037 Promovente: 

RUDIMAR PANIS FACHINETTO Promovido: JUAREZ IGNAT, GUIOMAR 

TORRES IGNAT E IGNAT & IGNAT LTDA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por RUDIMAR PANIS FACHINETTO em face de JUAREZ 

IGNAT, GUIOMAR TORRES IGNAT E IGNAT & IGNAT LTDA Analisando-se 

os autos, verifica-se que os réus até o presente momento não foram 

citados, ante a ausência de indicação de endereço correto por parte do 

autor. Observa-se ainda que, o autor, embora intimado para se manifestar 

da certidão negativa do Oficial de Justiça, se manteve inerte por mais de 

30 (trinta) dias. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do 

mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu as diligências 

necessárias para preenchimento dos pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Vejamos: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 17 de 

setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.09.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010585-56.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

MELISSA CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAUREA DOS SANTOS ARRAES (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010585-56.2015.8.11.0037 Promovente: 

BRESSAN & CIA LTDA - ME Promovido: EDNAUREA DOS SANTOS 

ARRAES Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por BRESSAN & 

CIA LTDA - ME em face de EDNAUREA DOS SANTOS ARRAES 

Analisando-se os autos, verifica-se que a parte ré até o presente 

momento não foi citada, ante a ausência de indicação de endereço correto 

por parte da autora. Observa-se ainda, que a autora requereu o prazo de 

cinco dias para indicação de novo endereço da ré, entretanto até o 

presente momento nada juntou, mantendo-se inerte por mais de 30 (trinta) 

dias. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, 

conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, 

uma vez que a autora não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo. Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Publicado no PJE. Primavera do Leste, 16 de setembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 16.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006301-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENICE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Diante do trânsito em julgado da sentença, intimo a(s) parte(s) para 

requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. Primavera do 

Leste, 28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012560-16.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012560-16.2015.811.0003 

Promovente: VALDETE ALVES FERREIRA Promovido: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por VALDETE ALVES 

FERREIRA em face de BANCO ITAUCARD S/A. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, 

verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação. 

No ID de N° 4989555, o autor apresenta justificativa para sua ausência na 

audiência de conciliação. Ocorre que, tal justificativa foi protocolada dois 

meses após a audiência e além disso, o autor não juntou nenhum 

documento que comprove sua alegação. Portanto, não acolho a 

justificativa apresentada pelo autor. Assim, conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. 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.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95. Revogo a liminar concedida nos autos. 

Transitada em julgado, dê-se baixa no sistema. Publicado no PJe. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 14.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ALBERTO VALERIANO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob 
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pena de execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006116-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MOURA NERES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Diante do trânsito em julgado da sentença, intimo a(s) parte(s) para 

requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. Primavera do 

Leste, 28 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011329-51.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE LOPES SARI (EXECUTADO)

PAULO SARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011329-51.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: WENDELL OLIVEIRA CASTRO 

EXECUTADO: MARGARETE LOPES SARI, PAULO SARI Vistos, Trata-se da 

ação de execução de título extrajudicial pleiteado por Wendell Oliveira 

Castro em face de Paulo Sari e Margarete Lopes Sari. Considerando que 

os executados não impugnaram a penhora do bem móvel do evento 

n°14709239, qual seja, VEÍCULO FORD/F-250 XLT, PLACA JZB-7575, 

DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2004, CHASSI 9BFFF25LB008301, 

RENAVAM 0837907942, , designo audiência de conciliação a ser realizada 

na sala de audiências do gabinete deste magistrado para o dia 25 de 

outubro de 2018, às 13:30horas, em consonância com o artigo 53, §1º da 

Lei n°9.099/95. Na ocasião, será tentado um acordo sobre o pagamento da 

dívida, em especial a dação em pagamento ou a adjudicação do bem 

penhorado. Intimem-se as partes para o comparecimento à audiência de 

conciliação, momento este que será analisado as pretensões do 

exequente para a satisfação do débito. Primavera do Leste/MT, 28 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI TORQUATO PAREDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010237-04.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CIRLEI TORQUATO PAREDES 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos em correição, Trata-se de 

cumprimento da sentença que impôs obrigação de fazer à(s) parte(s) 

demandada(s). Preliminarmente, registro que a sentença determinou que 

as requeridas dispensassem o medicamento Micofenolato de Mofetila 

500mg pelo período que se fizer necessário, para a requerente. O 

cumprimento da sentença na referida fase processual possui regramento 

específico no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme determina o 

artigo 12 da Lei 12.153/2009, in verbis: Art. 12. O cumprimento do acordo 

ou da sentença, com trânsito em julgado, que imponham obrigação de 

fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício 

do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do 

acordo. (grifei) Com efeito, determino as seguintes providências: 

Requisite-se do(s) devedor(es)/executado(s) a obrigação do cumprimento 

da sentença, no prazo de até 05 (cinco) dias, advertindo-se que o 

desatendimento da requisição sujeitará ao sequestro do numerário em 

valor suficiente ao cumprimento da obrigação, independentemente de 

audiência da Fazenda Pública (art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009). 

Decorrido o prazo, sem manifestação das partes acerca do adimplemento, 

conclusos para sequestro do numerário. Decorrido o prazo e comprovado 

o cumprimento, conclusos para extinção. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, inclusive de ofício requisitório à Fazenda 

Pública, conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 

28 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011595-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CARDOZO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ENIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011595-04.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ENIO ROBERTO DA SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Correição, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 28/05/2018 (id. nº 13221487), ocasião em que a requerida registrou 

ciência através do ícone expedientes no dia 29/05/2018 e apresentou 

recurso em 07/06/2018 (id. nº 13552922), dentro do prazo legal. O 

preparo foi comprovado nos autos (id nº 13552942) O recebimento do 

recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já 

foram anexadas aos autos (id. n°14567484), encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 28 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006605-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON (ADVOGADO(A))

RUDIMAR CAPELARI (EXEQUENTE)

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISON MOURA CAVALCANTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006605-21.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: RUDIMAR CAPELARI 

EXECUTADO: DEIVISON MOURA CAVALCANTI Vistos em Correição, 

Trata-se da ação de execução de título extrajudicial pleiteado por Rudimar 

Capelari em face de Deivison Moura Cavalcanti, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Alega na petição inicial que o exequente é 

proprietário do imóvel localizado no endereço Rua Maringá, n°73, Bairro 

Centro, cidade de Primavera do Leste/MT. Afirma que alugou o referido 

imóvel para o Srº Deivison Moura Cavalcanti, no valor mensal de 

R$3.500,00(três mil e quinhentos reais), incluindo todos os acessórios da 

locação. Aponta que o executado desocupou o imóvel em 15/07/2018, 

ficando inadimplente a importância de R$6.160,00(seis mil, cento e 

sessenta reais) referente aos alugueis, débitos com a energia no valor de 

R$1.148,11(um mil, cento e quarenta e oito reais e onze centavos), débito 

de IPTU no valor de R$369,40(trezentos e sessenta e nove reais e 

quarenta centavos) e deixou de conservar a pintura do local, gerando o 

valor de R$1.700,00(um mil, e setecentos reais), incluindo a mão de obra. 
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Relata que foi obrigado a adimplir o débito com a água, pois no imóvel 

existe outros inquilinos e os mesmos seriam prejudicados, caso houvesse 

a interrupção do fornecimento de água. Aduz que o executado não 

transferiu para seu nome a titularidade da unidade consumidora de energia 

elétrica de n°6/1875736-9, que estava em nome do inquilino anterior de 

nome Mega Escola de Formação Profissional LTDA – ME, cujo CNPJ 

n°14.007.617/0001-43. Afirma que o antigo inquilino foi negativado, 

inclusive o fornecimento de energia elétrica foi interrompido. A assevera 

que tentou resolver a composição amigável, no entanto recebeu apenas o 

valor dos alugueis pendentes através de móveis, mantendo o restante dos 

débitos em aberto. Por fim, o exequente requer através da antecipação de 

tutela de urgência, a imediata exclusão da negativação do nome do antigo 

inquilino Mega Escola de Formação Profissional LTDA – ME assim como o 

imediato restabelecimento de energia elétrica da unidade consumidora 

n°6/1875736-9. É relato. Decido. A petição inicial é inepta. Somente o 

aluguel e acessórios da locação traduzem título executivo. Não se 

enquadra nessa nomenclatura o pleito de lucros cessantes e pintura do 

imóvel, por ausência dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, 

demandando o contraditório, incompatível com o rito da ação executiva. 

Ademais, o exequente executa valores em dissonância com o próprio 

contrato de locação juntado, em especial a obrigatoriedade de pagamento 

de água, cujo contrato prevê que é de responsabilidade do locatário 

apenas os meses ímpares, ao passo que a execução incluiu meses pares 

(ao que se infere, existe mais de uma unidade locatícia com locatários 

diversos que se beneficiam do mesmo hidrômetro). Além disso, o 

exequente pleiteia tutela de urgência contra a energisa, que não é parte na 

ação, o que se mostra juridicamente impossível. Posto isso, reconheço a 

inépcia da inicial e, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, julgo extinta 

a execução. Primavera do Leste-MT, 28 de setembro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209649 Nr: 3981-16.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DELMONDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALINE DELMONDES RODRIGUES, Cpf: 

06622740160, Rg: 2281393-4, Filiação: Ana Rosa Delmondes Rodrigues e 

Edilson Jose Rodrigues, data de nascimento: 25/01/1997, brasileiro(a), 

natural de Primavera do Leste-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 

66-8124-0346. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Aline Delmondes Rodrigues, como incurso 

nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, requerendo seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal, citando-se a denunciada, para ser 

ver processada, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo 

prescricioanl.

Despacho/Decisão: Código 209649Vistos.1. Defiro o pedido contido na 

cota ministerial de fls. 54/55.2. Assim, notifique-se a acusada, por edital, 

com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (art. 55, caput, da Lei n. 

11.343/2006).3. Na resposta, consistente em defesa preliminar e 

exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar 

testemunhas (art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/2006).4. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.5. Sem prejuízo, trasladem-se cópia da certidão de fl. 53 e cota 

ministerial de fls. 54/55 para os autos de código 208820 e venham 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 21 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124286 Nr: 6857-17.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEICE DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEICE DA SILVA MORAES, Cpf: 

03538356173, Rg: 1988812-0, Filiação: Jose Aureo da Silva Moraes e 

Zilda Silva Moraes -. Documento, data de nascimento: 15/07/1990, 

brasileiro(a), natural de Colider-MT, convivente, secretária, Telefone 

66-9904-5014. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 6857-17.2013.811.0037 – ID: 124286Autor: 

Ministério Público EstadualAcusada: Cleide da Silva MoraesVistos.Trata-se 

de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO contra Cleide da Silva Moraes, pela pratica do crime previsto no 

art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, por ter esta, no mês de março de 

2013, mediante fraude, fez com a que a vítima Josias de Souza Medrado 

incorresse em erro, momento que tomou posse do cartão da conta 

bancaria e não o devolveu. Em atos contínuos, nas datas 21, 22 e 25 de 

março do corrente ano, com oi referido cartão subtraiu os valores de R$ 

2.300,00 (dois mil e trezentos reais) através de saques da conta da 

vítima.A denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2014 (p.43/44). Citada, 

a acusada apresentou defesa preliminar (p. 53 e 55). Ouviram-se, então, 

as testemunhas e interrogou-se a acusada. (p.58/60).O Ministério Público, 

em sede de memoriais, entendendo suficientemente comprovadas a 

materialidade e autoria dos delitos, requer a condenação da acusada 

como incursa nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal (p. 

61/71).A defesa requer o afastamento da qualificadora, seja reconhecida 

a causa especial de diminuição do arrependimento posterior, a atenuante 

da confissão espontânea e seja substituída a pena por restritiva de direito 

(p.72/78-vº).Decide-se.A materialidade restou comprovada pelo auto de 

apreensão (p. 26), auto de avaliação (p.27), auto de entrega (p. 40) e 

prova testemunhal.A vítima Josias disse que fez o empréstimo e quando 

foi sacar o dinheiro já tinha sido sacado; (...); que ele tinha feito o 

empréstimo com ela na empresa; (...); que seu cartão tinha ficado na 

empresa; (...); que fez o boletim de ocorrência; (...); que a acusada 

procurou o delegado, porque queria falar com o depoente; (...); que fez o 

acordo com ela e seu advogado redigiu o contrato; (...), que ela pagou o 

que devia ao depoente, e ficou devendo trezentos reais de honorários; 

(...); que pagou o advogado; (...); que ela pagou quatro parcelas de 

setecentos reais; (...). A acusada Cleice, em Juízo confessou o fato, 

afirmando disseque apenas deixou de pagar trezentos reais, referente 

aos honorários do advogado de Josias, mas estava sempre ligando para 

ele para dar satisfação, porque estava em uma situação difícil e mesmo 

parcelado não conseguiu pagar; (...); não sabia que Josias tinha pago, que 

ficou sabendo hoje, inclusive ele pediu para a interroganda pagar o valor 

para Josias; (...); que pegou o dinheiro da conta de Josias, porque estava 

sendo ameaçada por um agiota, mas que sempre pensou em devolver 

antes dele saber; (...); que na hora não contou para ele porque ficou com 
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medo do filho dele; (...); que depois foi até a delegacia, que contou o que 

tinha feito e que queria pagar; (...); que contou para seu patrão; (...); que 

nunca tinha feito nada de errado; (...); que fez o acordo com o Josias, seu 

patrão adiantou um vale do seu salario e pagou ele certinho; (...); que só 

deve trezentos reais do advogado, que conversou com a vítima e vai 

pagar ele esta semana.No caso, houve a subsunção perfeita da conduta 

praticada pela acusada ao modelo abstrato previsto no art. 155, §4º, 

inciso II, do Código Penal, pois subtraiu para si coisa alheia móvel, 

consubstanciada em dois mil e trezentos reais, agiu com destreza, porque 

tomou posse do cartão e senha da vítima, sem que esta percebesse.O 

agir da acusada contraria o ordenamento jurídico, ao passo que causou 

lesão a bem jurídico tutelado. Assim, a ilicitude se mantém, e não está ao 

abrigo das excludentes do artigo 23 do Código Penal. A acusada é 

imputável, porque tinha potencial consciência sobre a ilicitude do fato e era 

exigível desta conduta diversa da que procedeu. Destaca-se que o fato de 

ter devolvido os valores posteriormente não exclui sua responsabilidade 

penal, porque não tem qualquer doença mental, portanto, rejeita-se o pleito 

da defesa para o afastamento da qualificadora.Quanto ao arrependimento 

posterior, arguido pela Defesa, destaca-se que, nos termos do artigo 16 

do Código Penal, não sendo o crime praticado com violência ou grave 

ameaça, restituído o bem ou reparado o dano até o recebimento da 

denúncia, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um terço 

a dois terços. Como a vítima devolveu os valores, aplica-se a causa de 

diminuição.Nesse norte, comprovada a autoria e materialidade do crime de 

furto qualificado, impõe-se a condenação.Passa-se a dosimetria da 

pena.DO CRIME DE FURTO QUALIFICADOPena - de 02 (dois) a 8 (oito) 

anos de reclusão e multa.A acusada é primaria, razão pela qual, se fixa a 

pena em dois anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em que pese à 

existência da atenuante da confissão espontânea, deixa-se de aplicá-la, 

tendo em vista que a pena já se encontra no mínimo legal, nos termos da 

Súmula 231 do STJ.Não há causa de aumento. Constata-se uma causa de 

diminuição prevista no artigo 16 do CP, considerando que a acusada 

restituiu totalmente o valor furtado, reduz-se a pena em 2/3 (dois terços), 

o que corresponde a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, restando a pena 

em 08 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.Nos termos do 

artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixa-se regime de pena 

aberto, cujas condições serão fixadas pelo Juízo da Execução. Fixa-se o 

valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, 1/30 do valor do salário mínimo 

vigente na data do fato, atendendo-se às circunstâncias judiciais acima e 

a situação econômica da acusada, com base nos artigos 49 e 60 do 

Código Penal.Substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva 

de direitos.DISPOSITIVO:Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz 

JULGA PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR Cleice da Silva Moraes, 

CPF: 035.383.561-73, RG: 1988812-0 SSP/MT, Filiação: Jose Áureo da 

Silva Moraes e Zilda Silva Moraes, data de nascimento: 15/07/1990, 

brasileiro(a), natural de Colíder-MT, convivente, secretária, Endereço: Av. 

Tancredo Neves, nº 367-A, B. Castelândia, Primavera do Leste/MT, pela 

pratica do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) 

meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em regime aberto.Custas pela 

sentenciada, na forma da lei, com exigibilidade suspensa em razão de sua 

condição financeira precária do acusado e assistida da Defensoria 

Pública, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Determina-se a detração 

penal.Transitada em julgado, informe-se ao TRE e encaminhe-se o 

expediente à Vara de Execuções Criminais (VEC) respectiva. Intime-se a 

acusada para o pagamento da multa no prazo de 10 dias do trânsito em 

julgado, sob pena de inscrição junto à dívida ativa, de artigo 51 do Código 

Penal. A seguir, arquive-se.Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59447 Nr: 7002-49.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Cpf: 

02523161699, Rg: MG -11.580.463, Filiação: Irani Carminda de Araujo e 

Ideraldo Rodrigues de Araújo, data de nascimento: 18/12/1973, 

brasileiro(a), natural de Itumbiara-GO, convivente, operador de máquinas, 

pedreiro, Telefone 99637932. 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 para condenar 

PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, às penas dos 

artigos 14, caput, da Lei 10.826/03.Passo à dosimetria das penas.As 

penas previstas para este crime são de reclusão, de 2 a 4 anos, e 

multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 2 

anos de reclusão, pena esta que torno definitiva diante de outros motivos 

capazes de modificá-la, deixando de aplicar a atenuante da confissão 

espontânea pois a pena já fora aplicada em seu patamar mínimo.Fixo o 

regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2º, c, do CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades 

públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária no 

valor de dois salários mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada 

pelo Juízo das Execuções Penais.Deixo de condenar a ré ao pagamento 

das custas e despesas processuais, pois presumidamente pobre na 

forma da lei.Outrossim, encaminhem-se as armas e munições apreendidas 

ao 44º Batalhão de Infantaria Motorizado, para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, nos termos do art. 

25 da Lei n. 10.823/03.P.R.I.C.Transitada em julgado, expeçam-se as 

comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e se arquivem os 

autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 04 de junho de 

2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136040 Nr: 7596-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO VENANCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARLINDO VENANCIO DOS SANTOS, Rg: 

842280, Filiação: Jose Venacio dos Santos e Maria Helena., data de 

nascimento: 01/08/1976, brasileiro(a), natural de Torixoréu-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone 66-96092079. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, a fim de condenar 

ARLINDO VENANCIO DOS SANTOS devidamente qualificado nos autos, às 

penas dos arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.Passo à dosimetria da 

pena.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do art. 59 do CP, não se 

encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela 

qual fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.Em 

decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da LT, 
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diminuo a pena em 1/2, pois embora o réu seja primário, de bons 

antecedentes, bem como pelo fato de que não há provas de que se 

dedique às atividades criminosas e nem que integre organizações 

criminosas, verifico a considerável quantidade de droga apreendida (434, 

24 gramas de maconha).Assim, perfaz-se o total de 02 anos e 06 meses 

de reclusão e 250 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante outras 

circunstancias capazes de modificá-la.Fixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.Ante a 

ausência de vedação legal, desde que presente os requisitos do art. 44 e 

§§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades 

públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP, e limitação de fim de 

semana.Esse é o entedimento do Superior Tribunal de Justiça:“(...) A 

norma legal que vedava a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos aos condenados por crime de tráfico de 

entorpecentes (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/2006) foi declarada 

inconstitucional pelo STF (HC 97.256/RS), e já teve sua execução 

suspensa pelo Senado Federal (Resolução n. 5 de 16/2/2012). Logo, não 

há qualquer óbice a concessão da benesse legal aos condenados pelo 

crime de tráfico de drogas desde que preenchidos os requisitos legais. 

(...)” (HC 284.846/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD- Desembargadora 

convocada do TJ/SE, Sexta Turma, J. 10/06/2014)Nesse sentido, também 

já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: APELAÇÃO 

CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE 14 

(QUATORZE) TROUXINHAS DE MACONHA – DEPOIMENTOS SEGUROS 

DOS POLICIAIS MILITARES – PLEITO, AINDA, À DIMINUIÇÃO DA 

PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADAS – APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO 

PELO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO 

DO REGIME PARA O MODO ABERTO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – 

PREENCHIMENTO DOS ARTS. 33, § 2º, “C” E 44, DO CÓDIGO PENAL – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) Diante do quantum da pena 

aplicado (01 ano e 08 meses) e das circunstâncias judiciais favoráveis, 

nos termos do art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal é recomendável o 

regime aberto para início do cumprimento da pena.Não sendo o réu 

reincidente, a pena imposta não superior a 04 (quatro) anos, as 

circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de droga apreendida 

pequena (4,9g de maconha), verifica-se o preenchimento dos requisitos 

do art. 44, do Código Penal, devendo ser substituída a pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da 

Execução Penal. (Ap, 145383/2013, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

Terceira Câmara Criminal, J. 02/07/2014) Fixo o valor do dia-multa em um 

trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do 

Código Penal.Isento o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da lei.Proceda-se a incineração da 

droga apreendida (fl. 23), conforme determina o art. 32 da Lei de Drogas, 

bem como a destruição da garrafa de Wisky, uma faca, uma tesoura vez 

que adquiridos com dinheiro oriundo da venda do tráfico de drogas pelo 

acusado.Decreto ainda o perdimento do veículo motocicleta SUZUKI placa 

NJE 2760, em favor da UNIÃO a teor do disposto no artigo 63, § 2º da LT, 

vez que devidamente comprovada sua utilização no fornecimento de 

drogas pelo acusado, conforme acima exposto.Decreto o perdimento do 

relógio apreendido em favor do Conselho da Comunidade, nos termos do 

art. 63 da LT, vezque não foi comprovada a origem licita do bem, bem 

como pelo fato de que tais objetos são comumente utilizados como moeda 

de troca por usuários a fim de sustentar seu vicio. Encaminhem-se a 

SENAD a individualização do referido veiculo, indicando o local em que se 

encontra e o órgão em cujo poder está, para os fins de sua destinação, 

nos termos do artigo 63, § 4º da Lei de Drogas. P. R. I. C.Transitada em 

julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e se arquivem os 

autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 20 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138853 Nr: 9593-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BATISTA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO BATISTA BARROS, Cpf: 

01741447178, Rg: 1984108-6, Filiação: Terezinha Batista Barros e Olimpio 

da Silva Barros, data de nascimento: 18/10/1987, brasileiro(a), natural de 

Barra do Bugres-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 6699791098. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar 

FABIO BATISTA BARROS, devidamente qualificado nos autos, às penas 

do art. 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro.Passo à dosimetria das 

penas.A pena prevista para o crime acima é de detenção, de 6 meses a 3 

anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 06 meses de detenção e pagamento 

de 10 dias-multa, deixando de diminuí-la em razão da confissão (CP, art. 

65, III, “d”), por tê-la fixado no mínimo legal.Fixo o regime aberto para início 

do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, 

presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas na forma do 

art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, 

que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções 

Penais.Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para 

dirigir veículos pelo prazo de 06 meses, a qual deverá ser entregue em 

juízo no prazo 48 horas, após o trânsito em julgado desta decisão, com 

fundamento no art. 293 do CTB.Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, 

quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.P. 

R. I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e 

a guia de execução penal, e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 06 de junho de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65729 Nr: 5700-48.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DIAS OLIVEIRA, ADENIR ARAUJO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADENIR ARAUJO DOS SANTOS, Filiação: 

Jose Gonçalves Araujo dos Santos e Raimunda Maria da Conceição 

Araujo dos Santos, data de nascimento: 06/12/1979, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, convivente, copeiro. atualmente em local incerto e 
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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, para condenar o réu 

ADENIR ARAÚJO DOS SANTOS devidamente qualificado nos autos, às 

penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.Passo à dosimetria da 

pena.A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de 

reclusão de quatro a dez anos, e multa.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de 

reclusão.Aumento-a em 1/3, utilizando o critério aritmético, em decorrência 

de uma qualificadora (CP, art. 157, § 2º, II), em conformidade com as lições 

de Rogério Greco.Assim perfaz o total de 05 anos e 04 meses de 

reclusão, pena esta que torno definitiva diante da ausência de outras 

circunstâncias capazes de modificá-la.Fixo o regime semiaberto para início 

do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do Código 

Penal.Deixo de susbstituir a pena privativa de liberdade por restritivas de 

direito, por ter o crime sido cometido com violência e grave ameaça contra 

a pessoa.Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento das 

custas e despesas processuais, por ser pobre presumidamente pobre na 

forma da lei.P. R. I. C.Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados, comuniquem-se o INI e o TRE, expeçam-se guias de 

execução definitiva e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 21 de março de 2017.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164424 Nr: 2407-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LOPES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELSO LOPES GALVÃO, Cpf: 

96628464172, Rg: 10976396, Filiação: Ana Santa de Jesus e Sidelcino 

Lopes Galvão, data de nascimento: 08/03/1976, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar 

o acusado CELSO LOPES GALVÃO, nas sanções do artigo art. 129, § 9º, 

do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006. O delito previsto 

no art. 129, § 9º do CP possui pena de detenção, de 3 meses a 3 

anos.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 3 meses de detenção, pena esta que torno definitiva, por 

inexistirem outras circunstâncias capazes de modificá-la, deixando aplicar 

a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a pena foi aplicada 

em seu patamar mínimo.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da 

pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do 

CP.Deixo de condenar o réu no pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da Lei.P. R. I. C.Transitada em 

julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comuniquem-se o INI 

e o TRE, expeça-se guia de execução penal e se arquivem os autos, com 

as baixas necessárias.Primavera do Leste, 05 de março de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159419 Nr: 148-58.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL VIEIRA, RODRIGO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO DE SOUZA SILVA, Cpf: 

02739724136, Rg: 001.637.490, Filiação: Ramão Neves da Silva e Sueli 

Maria de Souza Silva, data de nascimento: 04/05/1983, brasileiro(a), 

natural de Caarapó-MS, solteiro(a), Telefone 66 9651-1591. 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 denuncia a Vossa Excelência Michel 

Vieira e Rodrigo de Souza Silva, como incurso nas penas do artigo 155, 

paragrafo 4°, incisos I e OO, do Código Penal, e ainda Rodrigo de Souza 

Silva, como incurso nas penas do artigo 63, paragrafo único, inciso III, do 

Código Penal, requerendo seja recebida e instaurada a competente ação 

penal.

Despacho: Código 1594191. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Rodrigo de Souza Silva, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.5. Quanto ao acusado Michel Vieira, não 

verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 04/12/2018 às 13:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182506 Nr: 178-59.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HUMBERTO DOS SANTOS

 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): JOSÉ HUMBERTO DOS SANTOS, Cpf: 

00850309450, Rg: 1722563, Filiação: Marlene Marques dos Santos e 

Amaro Petrucio de Moura, data de nascimento: 10/12/1977, brasileiro(a), 

natural de Joaquim Gomes-AL, convivente, mecânico, autônomo. 

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 oferece denuncia em defavor de 

Jóse Humberto dos Santos, como incurso nas sanções do artigo 306, c/c 

o artigo 298, III, ambos do Código de Transito Brasileiro; requerendo seja 

recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente , à citação do 

denunciado para oferecimento de defesa, instaurando-se o devido 

processo legal.

Despacho: Código 1825061. Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 36.2. Cite-se o acusado José Humberto dos Santos, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 17 de agosto de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192601 Nr: 5063-19.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WAGNER SILVA DE SOUZA, Cpf: 

98131818187, Rg: 1853097-4, Filiação: Pedro Angelo de Souza e Rozedil 

Silva de Souza -. Documento, data de nascimento: 08/02/1981, 

brasileiro(a), natural de Pontinha do Coxo-MS, solteiro(a), agricultor, 

Telefone 66-996832544. 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 denuncia Wagner Silva de Souza 

como incurso no artigo 129, paragrafo 9°, c/c o artigo 61, inciso II, alínea 

"f", ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n° 

11340/2006, devendo ser ele citado, processado e condenado com a 

cláusula do devido processo legal.

Despacho: Código 1926011. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Wagner Silva de Souza, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 9 

de agosto de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175246 Nr: 8125-04.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON RICARDO VILELA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEYTON RICARDO VILELA CRUZ, Cpf: 

02457813158, Rg: 1876408-8, Filiação: Nerci Vilela Cruz, data de 

nascimento: 13/02/1986, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, tatuador, Telefone 6699533364. 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 denunciado Cleyton Ricardo Vilela Cruz, incorreu na 

sanção do artigo 330, do Código Penal e do artigo 28, da Lei n° 

11343/2006, pelo que oferece o Ministério Público, por sua agente 

signatária, a presente denuncia, requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 175246Vistos.1.Não verificados os casos de rejeição 

liminar previsto no art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de 

CLEYTON RICARDO VILELA, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188795 Nr: 3314-64.2017.811.0037

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WESLLEY BARBOSA PEREIRA, Filiação: 

Karita Barbosa de Souza e Valdiney Rodrigues Pereira, data de 

nascimento: 08/04/1998, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), 
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eletrotécnico, Telefone 66-99973-9606. 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 denunciado Weslley Barbosa Pereira, incorreu nas 

sanções dos artigos 330 do Código Penal e 309 da Lei 9503/97, pelo que 

oferece o Ministerio Público, por sua agente signatária, a presente 

denúncia, requerendo seja o mesmo citado

Despacho: Código 188795Vistos.1. Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Weslley Barbosa Pereira, dando-o como incurso 

nos artigos nela mencionados.1.2. Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art.396-A).4. Não apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o 

Defensor Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, 

paragrafo segundo).5. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 

ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 25 de 

setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203070 Nr: 811-36.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS MOREIRA DOS SANTOS, Rg: 

1949669-9, Filiação: Maria Auxiliadora Moreira dos Santos e Miguel Ribeiro 

dos Santos, data de nascimento: 06/07/1989, brasileiro(a), natural de 

Poxoréo-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66-97156454. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

Marcos Moreira dos Santos como incurso nos artigos 21, do Decreto-Lei 

n. 3688/41, e 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "f", na forma prevista no 

artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 

11340/2006, devendo ele ser citado.

Despacho: Código 203070Vistos1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial de fl. 23.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, 

do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 20 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184922 Nr: 1427-45.2017.811.0037

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS 

SANTOS, Cpf: 59366982115, Rg: 1253850-7, Filiação: Francisco Santos 

de Oliveira e Helena Castanon Rodrigues -. Documento, data de 

nascimento: 19/05/1974, brasileiro(a), natural de General Carneiro-MT, 

convivente, corretor/vendedor, empresário, vereador, Telefone 99066131. 

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 denunciado Paulo Sobrinho Castanõn dos Santos, 

incorreu na sanção do artigo 147 do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 184922Vistos.1. Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Paulo Sobrinho Castanõn dos Santos, dando-o 

como incurso nos artigos nela mencionados.2. Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os 

requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art.396-A).4. Não apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o 

Defensor Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, 

paragrafo segundo).5. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 

ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 18 de 

setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188430 Nr: 3135-33.2017.811.0037

 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: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO, 

DAIANE PORFILIO DE SOUSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO, 

Cpf: 04648592395, Rg: 3156692, Filiação: Maria de Oliveira Araujo e José 

Cassimiro de Araujo, data de nascimento: 26/12/1991, brasileiro(a), natural 
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de Luzilândia-PI, convivente, serv gerais, Telefone 66992417578 e 

atualmente em local incerto e não sabido DAIANE PORFILIO DE SOUSA 

GOMES, Cpf: 03409312137, Rg: 2146041-8, Filiação: Antonio Carlos 

Gomes de Souza e Emilia Porfilio Carneiro, data de nascimento: 

14/10/1982, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, viuvo(a), 

auxiliar. 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: Os denunciados Daiane Porfirio de Sousa Gomes e 

Francisco José de Oliveira Araújo, incorreram na sanção do artigo 176 do 

Código Penal, pelo que oferece o Minsitério Público do Estado de Mato 

Grosso, por sua agente signatária, a presente denuncia, requerendo seja 

os mesmos citados.

Despacho: Código 188430Vistos.1. Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Francisco Jose de Oliveira Araújo e Daiane 

Porfilio de Sousa Gomes, dando-os como incursos nos artigos nela 

mencionados.1.2. Citem-se os acusados, por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, 

do mesmo diploma legal, para responderem a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. 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, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art.396-A).4. Não apresenta a 

resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor Público, para 

oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, paragrafo segundo).5. Após, 

venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 25 de setembro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188796 Nr: 3315-49.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CIRO MIRANDA DA SILVA, Cpf: 

70199149267, Rg: 7707503, Filiação: Elza Maria de Fátima Miranda e Ciro 

Estevão Bandeira da Silva, data de nascimento: 08/10/1984, brasileiro(a), 

natural de Altamira-PA, convivente, serviços gerais, Telefone 

66-99690-6657. 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 denunciado Ciro Miranda da Silva incorreu na sanção 

do artigo 147 do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público do 

Estado do Mato Grosso, por sua agente signatária, a presente denuncia, 

requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 188796Vistos.1. Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Ciro Miranda da Silva, dando-o como incurso 

nos artigos nela mencionados.1.2. Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art.396-A).4. Não apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o 

Defensor Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, 

paragrafo segundo).5. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 

ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 25 de 

setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199257 Nr: 8191-47.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO GOMES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLORINDO GOMES MACHADO, Cpf: 

04395627161, Rg: 18995497, Filiação: Maria Valci Gomes Damaceno e 

Sebastião Alves Machado, data de nascimento: 13/03/1984, brasileiro(a), 

natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), operador de maquinas, Telefone 

67-99674-9831. 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 oferece denuncia em desfavor de 

Florindo Gomes Machado, nas sanções do artigo 14 da Lei 10826/2003, 

requerendo que seja recebida e autuada esta, porcendendo-se, 

posteriormente, a citação do denunciado para interrogatorio e 

oferecimento da defesa.

Despacho: Código 199257Vistos.1. Recebo a denúncia em desfavor de 

Florindo Gomes Machado, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionados.2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 406, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 406, § 3º).4. Não 

apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor 

Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 408).5. Apresentada a 

defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as preliminares e 

documentos, em 05 dias (CPP, art. 409).6. Sem prejuízo, indefiro alínea “a” 

do item 1 da cota ministerial de fl. 39, vez que não comprovada a 

impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus próprios meios 

as certidões requeridas, nos termos do ARTIGO 1.688 da CNGC Judicial.7. 

Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do 

CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 23 de março de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200550 Nr: 8738-87.2017.811.0037

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GEANE RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA GEANE RIBEIRO DOS SANTOS, 

Cpf: 26428641380, Rg: 3100733-3, Filiação: Maria de Fátima Ribeiro dos 

Santyos, data de nascimento: 16/12/1983, brasileiro(a), natural de 

Joselândia-MA, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9647-6926. 

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: A denunciada Maria Geane Ribeiro dos Santos, incorreu 

nas sanções dos artigos 147 e 129, caput, ambos do Código Penal, pelo 

que oferece o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, por sua 

agente signatária, a presente denuncia, requerendo seja a mesma citada.

Despacho: Código 200550Vistos.1. Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Maria Geane Ribeiro dos Santos, dando-o como 

incurso nos artigos nela mencionados.1.2. Cite-se o acusado, por edital, 

com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art.396-A).4. Não apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o 

Defensor Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, 

paragrafo segundo).5. Sem prejuízo, indefiro alínea “a” do item 1 da cota 

ministerial de fl. 36, vez que não comprovada a impossibilidade do 

Ministério Público providenciar por seus próprios meios as certidões 

requeridas, nos termos do artigo 1.688 da CNGC Judicial.6. Após, venham 

conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 20 de setembro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203053 Nr: 794-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS DOS SANTOS MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO MARCOS DOS SANTOS MARINHO, 

Cpf: 06538160140, Rg: 25042572, Filiação: Eliane dos Santos e Pedro 

Marcos Marinho, data de nascimento: 29/07/1996, brasileiro(a), natural de 

Lupionópolis-PR, solteiro(a), tratorista, Telefone 66-9623-8070. 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 do Mato Grosso denucia 

João Marcos dos Santos Marinho como incurso no artigo 129, paragrafo 

9°, do Código Penal, com a observância da Lei n. 11340/2006, devendo 

ser ele citado , processado e condenado com a cláusula do devido 

processo legal.

Despacho: Código 203053Vistos.1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial de fl. 32.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, 

do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 17 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187206 Nr: 2588-90.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FERREIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO FERREIRA MORAIS, Cpf: 

06371890190, Rg: 422221, Filiação: Eleuza Júlia Ferreira e Aparecido 

Morais, data de nascimento: 21/01/1994, brasileiro(a), natural de 

Serranopolis-GO, solteiro(a), office-boy, Telefone 66-9-99073253. 

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 Ministerio Público denuncia a Vossa Excelência 

Luciano Ferreira Morais, como incurso nas penas do artigo 180, "caput", 

do Código Penal, requerendo seja recebida e instaurada a competente 

Ação Penal, citando o denunciado para se ver processado.

Despacho: Código 1872061. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo 

diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 26 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134305 Nr: 6222-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

Cpf: 48084239104, Rg: 1.429.637-3, Filiação: Enir Rodrigues do 

Nascimento e Florisvaldo Rodrigues do Nascimento, data de nascimento: 

17/04/1968, brasileiro(a), natural de Flora Rica-SP, convivente, mecanico, 

Telefone 66-9644-2001. 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: Incorreu o denunciado Paulo Rodrigues do Nascimento, 

nas sançõesdo aritgo 306, "caput", combinando com o artigo 309, ambos 

da Lei n° 9503/97, e para que contra ele se proceda, o Ministerio Público 

oferece a presente denuncia.

Despacho: Código 1343051. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo 

diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 26 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201231 Nr: 9008-14.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGÉRIO DA SILVA, Cpf: 01581737327, 

Filiação: Maria Francisca da Silva e Francisco Pereira da Silva, data de 

nascimento: 02/10/1979, brasileiro(a), natural de Batalha-PI, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 66 9.9665-6246. 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 oferece denúncia em desfavor de 

Rogério da SIlva, como incurso nas sanções do artigo 306, paragrafo 1°, 

c/c o artigo 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro; requerendo 

seja recebida e autuada esta, procendendo-se, posteriormente, à citação 

do denunciado para oferecimento de defesa.

Despacho: Código 201231 1. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo 

diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 26 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153345 Nr: 5960-18.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO EMILIANO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO EMILIANO DE CAMPOS, Cpf: 

02845107188, Rg: 15962598, Filiação: José Augusto de Campos e 

Valdivina Adão Emiliano de Campos, data de nascimento: 10/09/1987, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, convivente, mecanico, 

Telefone 66-99738101. 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 denunciado Ronaldo Emiliano de Campos, incorreu na 

sanção do artigo 180, paragrafo 3°, do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado do Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denuncia, requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 153345Vistos.1. Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Ronaldo Emiliano de Campos, dando-o como 

incurso nos artigos nela mencionados.2. Cite-se o acusado, por edital, 

com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art.396-A).4. Não apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o 

Defensor Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, 

paragrafo segundo).5. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 

ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 18 de 

setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178929 Nr: 10093-69.2016.811.0037

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE RENATO ALMEIDA, Rg: 
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13776177187, brasileiro(a), Telefone 65-996988486. 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 denunciado José Renato Almeida de Lima, incorreu 

nas sanções dos artigos 129, caput, e 147 do Código Penal pelo que 

oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente 

signatário, a presente denuncia requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 178929Vistos.1. Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Jose Renato Almeida, dando-o como incurso 

nos artigos nela mencionados.1.2. Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art.396-A).4. Não apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o 

Defensor Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, 

paragrafo segundo).5. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 

ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 25 de 

setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181752 Nr: 11405-80.2016.811.0037

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLAVIO MORAES DA SILVA, Cpf: 

00304512133, Rg: 001416186, Filiação: Hilson Moraes da Silva e 

Valdevina Januaria da Silva (doc.identidade), data de nascimento: 

22/06/1984, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Telefone 66-9955-6875. 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 denunciado Flavio Moraes da Silva, incorreu na 

sanção do artigo 330 do Código Penal, pelo que oferece o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a presente 

denúncia, requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 181752Vistos.1. Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Flavio Moraes da Silva, dando-o como incurso 

nos artigos nela mencionados.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art.396-A).4. Não 

apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor 

Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, paragrafo 

segundo).5. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do 

CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 18 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185862 Nr: 1927-14.2017.811.0037

 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: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DANIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS DANIEL MARTINS, Cpf: 

04340170194, Rg: 1975544-9, Filiação: Joenir de Jesus Martins e Marilete 

Aparecida Daghetti Martins, data de nascimento: 20/09/1994, brasileiro(a), 

natural de Salgado Filho-PR, convivente, servente de pedreiro/pintor, 

Telefone 66-99609-5871. atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: O denunciado Marcos Daniel Martins, incorreu na 

sanção do artigo 28 da Lei n. 11343/06, pelo que oferece o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a presente 

denúncia, requerendo seja o mesmo citado.

Despacho/Decisão: Código 185862Vistos.1. Notifique-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os 

requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (art. 55, caput, da Lei n. 

11.343/2006).2. Na resposta, consistente em defesa preliminar e 

exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e, até número de 5, arrolar testemunhas 

(LT, art. 55, § 1º). 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intime-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 17 de abril de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189426 Nr: 3623-85.2017.811.0037

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS RIBEIRO DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS RIBEIRO DE RESENDE, Cpf: 

04365985159, Rg: 20997094, Filiação: Valdenerço Cândido de Resende e 

Antônia Maria Ribeiro de Resende, data de nascimento: 15/04/1990, 

brasileiro(a), natural de Paraíso do Leste-MT, solteiro(a), menor, Telefone 

66-9614-3936. 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.
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Resumo da Inicial: O denunciado Luis Ribeiro de Resende, incorreu na 

sanção do artigo 62, caput do Decreto-LEi 3688/41, pelo que oferece o 

Ministério Público, por sua agente signatária, a presente denuncia, 

requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 189426Vistos.1. Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Luis Ribeiro de Resende, dando-o como incurso 

nos artigos nela mencionados.1.2. Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art.396-A).4. Não apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o 

Defensor Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, 

paragrafo segundo).5. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 

ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 25 de 

setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206754 Nr: 2588-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR DO NASCIMENTO ARAUJO, 

Filiação: Maria Antonia do Nascimento da Silva, brasileiro(a), Telefone 66 

99691-9948. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido, da decisão que concedeu as medidas 

protetivas protetivas de urgêncais: 1 - Proibição ao representado de se 

aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo 

de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter 

contato com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o 

local onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Autos código 206754 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de LAIANE BARROS DE MATOS, sob o 

argumento de que aquela sofreu ameaças praticadas por seu 

ex-companheiro LINDOMAR DO NASCIMENTO ARAÚJO. É o relatório. 

Decido. Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 

as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Note-se que a 

ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação urgente de 

medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo ofensor, 

diante do quanto relatado às fls 05/05-v. Dessa forma, verifica-se que as 

informações trazidas são suficientes a indicar que configurada está a 

hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e 

por isso aplico de imediato e a requerimento da ofendida as medidas 

constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida. Comunique-se a douta 

autoridade policial desta decisão, para em caso de resistência do 

representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma que dispõe o § 

3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, 

como determina o Art. 21, da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para 

que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as medidas de 

proteção, ora aplicadas, or fim, não aportando neste Juízo o procedimento 

inquisitorial objeto da presente, os efeitos das medidas ora deferidas terão 

duração de 06 (seis) meses, contados da ciência da ofendida, o que 

deverá ser certificado. Caso contrário, a presente medida terá vigência 

até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo principal, 

ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto agressor. 

rimavera do Leste, 19 de abril 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, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211081 Nr: 4550-17.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIRCEU MONTEIRO, Cpf: 03317143967, 

Filiação: Ilda da Silva Rego Monteiro e Benedito Monteiro, data de 

nascimento: 07/07/1982, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido, da decisão que concedeu as medidas 

protetivas de urgências: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da 

vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 

metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato 

com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; 4 – Separação de corpos;

Despacho/Decisão: Autos código 211081 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de ROSANGELA MARIA DA SILVA, sob o 

argumento de que aquela sofreu ameaças de morte por seu companheiro 

DIRCEU MONTEIRO. É o relatório. Decido. Consoante a previsão legal 

disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 as medidas protetivas de urgência 

poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou 

a pedido da ofendida. Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade 

Policial a aplicação urgente de medidas para fim de coibir a prática de 

violência cometida pelo ofensor, diante do quanto relatado às fl. 07. Dessa 

forma, verifica-se que as informações trazidas são suficientes a indicar 

que configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III 

da Lei n.º 11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a requerimento da 

ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e 

determino: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 metros de 

distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; 4 – Separação de corpos; Outrossim, indefiro o 

pedido liminar de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo 

agressor, bem como de estabelecimento de caução provisória por perdas 

e danos materiais decorrentes da violência doméstica sofrida, diante da 

ausência de prova pré-constituída a este respeito Deixo de aplicar a 

medida de suspensão da posse ou restrição do porte de armas, diante da 

ausência de prova pré-constituída de sua necessidade. Igualmente, deixo 

de aplicar a medida no que toca à proibição do agressor para praticar atos 

da vida civil em nome da ofendida, tendo em vista não ter demonstrado a 

existência de bens de propriedade comum ao casal, e em caso positivo de 

que o mesmo possui poderes de representação. No que tange às medidas 

protetivas de urgência à ofendida, item V, vê-se que os requerimentos 

encontram-se incongruentes, vez que, ora se pede a recondução da 
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ofendia ao respectivo domicílio, ora se pede o seu afastamento, 

circunstância que inviabiliza a análise precisa da matéria. Comunique-se a 

douta autoridade policial desta decisão, para em caso de resistência do 

representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma que dispõe o § 

3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, 

como determina o Art. 21, da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para 

que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as medidas de 

proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de descumprimento 

poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente 

de mandado. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de 

urgência pelo Oficial de Justiça plantonista. Por fim, não aportando neste 

Juízo o procedimento inquisitorial objeto da presente, os efeitos das 

medidas ora deferidas terão duração de 06 (seis) meses, contados da 

ciência da ofendida, o que deverá ser certificado. Caso contrário, a 

presente medida terá vigência até o trânsito em julgado da sentença de 

absolvição no processo principal, ou até a extinção da pena, acaso 

condenado o suposto agressor. Traslade-se cópia desta decisão para o 

inquérito policial assim que protocolado neste juízo, arquivando-se o feito 

com as baixas necessárias. Cumpra-se. Primavera do Leste, 10 de julho 

de 2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209560 Nr: 3927-50.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

05935133121, Filiação: Gleize Cristina da Silva Vieira e Ademilson Vieira 

Dasilva, data de nascimento: 04/02/1998, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, convivente, auxiliar administrativo, pedreiro, Telefone 

99614-6104. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido, da decisão que concedeu as medidas 

protetivas de urgências: 1. Se afastar do Lar, domicílio ou local de 

convivência com a vítima. 2. Se abstenha de se aproximar da Ofendida em 

distância inferior a 500 metros, sob pena de desobediência. 3. Se 

abstenha, ainda, de tentar coontato com a requerente e familiares, por 

qualquer meio de comunicação. 4. A restrição de aproximação vale, ainda, 

para o seguinte local: Rua Seriguela, 1241, Bairro Primavera III, a fim de 

preservar a integridade física e psicologica da ofendida. 5. Defiro a 

recondução da Ofendida ao domicilio, após afastamento do agressor. 6. 

Defiro a separação de corpos.

Despacho/Decisão: Cód. 209560Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 23), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 13 de agosto de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205874 Nr: 2188-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO GONÇALVES DE JESUS, Cpf: 

00138225192, Rg: 1721486-6, Filiação: Maria José Goçalves de Jesus e 

José Bras de Jesus, data de nascimento: 05/04/1983, brasileiro(a), natural 

de Araputanga-MT, solteiro(a), tratorista, Telefone 6696874800. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido, da decisão que concedeu as medidas 

protetivas de urgêcias: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da 

vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 

metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato 

com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida. 4 – Afastamento do lar. 5 – Separação de 

corpos.

Despacho/Decisão: Autos código 205874 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de PATRICIA JARDIM DE BARROS, sob o 

argumento de que aquela sofreu ameaças praticadas por seu 

ex-companheiro ROBERTO GONÇALVES DE JESUS. É o relatório. Decido. 

Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 as 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Note-se que a 

ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação urgente de 

medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo ofensor, 

diante do quanto relatado às fls 05/05-v. Dessa forma, verifica-se que as 

informações trazidas são suficientes a indicar que configurada está a 

hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e 

por isso aplico de imediato e a requerimento da ofendida as medidas 

constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida. 4 – Afastamento do lar. 5 – 

Separação de corpos. Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, 

da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência integral 

desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente de mandado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de urgência pelo 

Oficial de Justiça 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, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209098 Nr: 3736-05.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FREDERICO NAUFAL BOSSONARO, Cpf: 

26690778894, Filiação: Seila Naufal e Gilson Roberto Bossonaro, 

brasileiro(a), casado(a), dentista, Telefone 66-999863022. atualmente em 
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local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido, da decisão que concedeu as medidas de 

protetivas de urgências: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da 

vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 

metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato 

com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Autos código 209098 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de NATALIA MARIA FEIO NAUFAL 

BOSSONARO, sob o argumento de que aquela sofreu ameaças praticadas 

por seu ex-companheiro FREDERICO NAUFAL BOSSOBARO. É o relatório. 

Decido. Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 

as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Note-se que a 

ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação urgente de 

medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo ofensor, 

diante do quanto relatado às fls 05/05-v. Dessa forma, verifica-se que as 

informações trazidas são suficientes a indicar que configurada está a 

hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e 

por isso aplico de imediato e a requerimento da ofendida as medidas 

constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida. Comunique-se a douta 

autoridade policial desta decisão, para em caso de resistência do 

representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma que dispõe o § 

3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, 

como determina o Art. 21, da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para 

que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as medidas de 

proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de descumprimento 

poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente 

de mandado. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de 

urgência pelo Oficial de Justiça plantonista. Por fim, não aportando neste 

Juízo o procedimento inquisitorial objeto da presente, os efeitos das 

medidas ora deferidas terão duração de 06 (seis) meses, contados da 

ciência da ofendida, o que deverá ser certificado.

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, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209205 Nr: 3788-98.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

ALVES, Cpf: 86744321153, Rg: 1208799-8, Filiação: Bento Nogueira de 

Oliveira e Geronima Alves Nogueira, data de nascimento: 13/06/1974, 

brasileiro(a), natural de Tesouro-MT, casado(a), lavrador. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTINAMR o requerido, da decisão que concedeu as medidas 

protetivas de urgências: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da 

vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 

metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato 

com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Trata-se de representação para aplicação de medidas 

protetivas formulada pelo Delegado de Polícia em favor de ELIANA DOS 

SANTOS ALVES, sob o argumento de que aquela sofreu ameaças por 

parte de seu ex-companheiro ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ALVES. 

É o relatório. Decido. Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 

11.340/2006 as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas 

pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação 

urgente de medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo 

ofensor, diante do quanto relatado às fls 05/05-v. Dessa forma, 

verifica-se que as informações trazidas são suficientes a indicar que 

configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei 

n.º 11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a requerimento da 

ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e 

determino: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida. Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, 

da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência integral 

desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente de mandado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de urgência pelo 

Oficial de Justiça plantonista. Caso contrário, a presente medida terá 

vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo 

principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto 

agressor.

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, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208330 Nr: 3362-86.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALDENIR PASA, Cpf: 67702384972, Rg: 

1.955.264-0, Filiação: Dileta Moreto e Antonio Albino Pasa, data de 

nascimento: 14/08/1962, brasileiro(a), natural de Guaraniaçu-PR, 

divorciado(a), funcionário público, Telefone 66-34881093. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido, da decisão que concedeu as medidas 

protetivas de urgências: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da 

vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 

metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato 

com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Trata-se de representação para aplicação de medidas 

protetivas formulada pelo Delegado de Polícia em favor de MARGARETI DA 

SILVA SANTOS, sob o argumento de que aquela sofreu agressões 

psicológicas e danos materiais por parte de seu companheiro ALDENIR 

PASA. É o relatório. Decido. Consoante a previsão legal disposta no art. 19 

da lei 11.340/2006 as medidas protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 
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ofendida. Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a 

aplicação urgente de medidas para fim de coibir a prática de violência 

cometida pelo ofensor, diante do quanto relatado às fls 05/05-v. Dessa 

forma, verifica-se que as informações trazidas são suficientes a indicar 

que configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III 

da Lei n.º 11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a requerimento da 

ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e 

determino: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida. Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, 

da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência integral 

desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente de mandado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Caso contrário, a presente medida terá 

vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo 

principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto 

agressor.

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, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209206 Nr: 3789-83.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE JESUS PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE DE JESUS PEREIRA SILVA, Cpf: 

01818731339, Rg: 2648165, Filiação: Maria de Jesus Pereira Silva e 

Francisco Ferreira da Silva, data de nascimento: 17/01/1985, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido, da decisão que concedeu as medidas 

protetivas de urgências: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da 

vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 

metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato 

com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Trata-se de representação para aplicação de medidas 

protetivas formulada pelo Delegado de Polícia em favor de RUBIANA BRITO 

DOS SANTOS, sob o argumento de que aquela sofreu lesões corporais 

por parte de seu ex-companheiro JOSÉ DE JESUS PEREIRA SILVA. É o 

relatório. Decido. Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 

11.340/2006 as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas 

pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação 

urgente de medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo 

ofensor, diante do quanto relatado às fls 05/05-v. Dessa forma, 

verifica-se que as informações trazidas são suficientes a indicar que 

configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei 

n.º 11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a requerimento da 

ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e 

determino: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida. Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, 

da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência integral 

desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente de mandado.

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, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 116484 Nr: 7131-15.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CANDIDO DA SILVA, TIMÓTIO SILVA 

DOS SANTOS, WELLINGTON HENRIQUE ORTOLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 Autos código 116484

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos acusados PAULO 

CANDIDO DA SILVA e TIMOTIO SILVA DOS SANTOS, com fundamento no 

art. 382 do CPP, em que alegam serem indevidas suas condenações ao 

pagamento das custas e despesas processuais, vez que beneficiários da 

justiça gratuita (fls. 184/187).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, recebo os presentes embargos diante da tempestividade.

Prosseguindo, quanto ao pedido dos embargantes referente ao 

afastamento da condenação em custas e despesas processuais, ao 

argumento que não possuem condições financeiras para arcar com tais 

despesas, haja vista que durante todo o trâmite processual foram 

assistidos pela Defensoria Pública, a meu ver merece acolhimento, pois 

conforme facilmente se observa se tratam de réus hipossuficientes.

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração a fim de 

conceder aos embargantes a isenção do pagamento das custas e 

despesas processuais, mantenho inalterada as demais disposições da 

sentença de fls. 162/164.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 23 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208764 Nr: 3600-08.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VRAZ DE SOUZA, AIRTON ALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 Ante o exposto, suspendo o andamento do feito e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP e nos 

termos do art. 311 a 313 do CPP e seguintes, atento à prova da existência 

do crime e aos indícios suficientes de autoria, com o fim de resguardar a 

ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal, decreto a 

prisão preventiva de Airton Alves de Souza, devidamente qualificado nos 
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autos. Expeçam-se mandados de prisão.Quanto ao acusado Alex Vrás de 

Souza, considerando que mesmo apresentou resposta à acusação, e não 

verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 10/10/2018 às 15:15 horas, onde serão ouvidas as 

testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 05 de setembro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210192 Nr: 4211-58.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SANTIAGO SILVA, UILSON 

JOSÉ PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiany Cebalho Correa 

Barbosa - OAB:, Etelminio de Arruda Salomé Neto - OAB:, Luiz 

Gustavo Gasch Harris - OAB:

 DELIBERAÇÕES

Designo o dia 08/10/2018, às 17h00min para a oitiva da testemunha 

Arsenor Rodrigues da Costa.

Determino a condução coercitiva da testemunha, vez que devidamente 

intimado, não compareceu ao presente ato.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 69/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO que o ar condicionado da Secretaria da 3ª Vara Cível 

desta Comarca apresentou problemas técnicos, sem previsão de 

conserto, o que tem ocasionado calor insuportável, tendo em vista que a 

sala não possui janelas.

 RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente da Secretaria da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso, no dia 28/09/2018, bem como os prazos processuais 

da Secretaria, com vencimento no referido dia, prorrogando-os para o 

primeiro dia útil subsequente.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à egrégia 

Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, MM. Juízes da Comarca, Secretarias das Varas, 

Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia de Polícia Civil e OAB – 

Subseção de Sorriso.

 Sorriso/MT, 28 de setembro de 2018.

 Anderson Candiotto

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000287-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROIMAIUBER DA SILVA (AUTOR(A))

ODUVALDO LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (ADVOGADO(A))

VIACAO SORRISO LTDA - ME (RÉU)

LAUDAIR RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000287.1004952.09.2017.8.11.0040 Vistos etc. Devolvo os 

autos em Cartório para integral cumprimento da deliberação que consta do 

Id. 10430035 no que se refere a citação da denunciada. Intimem-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002735-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI KAMPHORST (REQUERENTE)

DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUEU BONFIM DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002735-56.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: VANDERLEI KAMPHORST REQUERIDO: ZAQUEU BONFIM 

DE SOUZA Vistos etc. Em observância a manifestação da parte autora, 

consigno que o respectivo mandado de busca e apreensão deverá ser 

cumprido no novo endereço indicado em 14590019 - Pág. 3. Ademais, 

DEFIRO o acompanhamento do representante da autora quando do 

cumprimento da diligência. Não obstante, INDEFIRO o pedido de uso de 

força policial e arrombamento, uma vez que entendo se tratar de 

requisição a ser feita pelo Sr. Oficial de Justiça caso constatada tal 

necessidade, a depender do caso concreto, não vislumbrando, ao menos 

por ora, justificativa para tanto. Nada mais tendo a deliberar, cumpra-se 

conforme determinado. Às providências. Sorriso/MT, 26 de Setembro de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002652-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO PANTALEAO NETO (EMBARGANTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002652-40.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC. DIGA a parte embargada no prazo de 15 

(quinze) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005750-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEBER DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

FABIO LUIS ANTONIO (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1005750-67.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC. DIGA a parte embargada no prazo de 15 

(quinze) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005458-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO (RÉU)

ISRAEL BORGES DA SILVA (RÉU)

 

1005458-48.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 167 de 704



e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005553-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

 

Autos n. 1005553-78.2018.8.11.0040 Vistos etc. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, 

a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, 

conforme ordem de serviço nº. 02/2016. No mais, embora se trate de 

execução de coisa fungível, portanto incerta, a seleção do produto foi 

pactuada entre as partes, devendo a ação tomar o curso do artigo 806 e 

seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o executado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação (CPC, art. 806), ou, no 

mesmo prazo, opor embargos (CPC, art. 915), independentemente do 

depósito da coisa. Decorrido o prazo sem o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão (CPC, 806, §2º). FIXO MULTA 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento da 

obrigação (CPC, art. 806, parágrafo único). FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado. 

DEFIRO os benefícios do art. 212, § 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. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002383-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EMBARGANTE)

LUIZ CARLOS BOFI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EMBARGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1002383.98.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de embargos à 

execução ofertados por Cláudio Roberto Della Colleta, requerendo o seu 

recebimento com efeito suspensivo. Sobre o tema em voga, convém 

destacar a atual redação do Estatuto Processual Civil, senão vejamos: 

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.” De pronto, oportuno registrar que a tutela 

provisória para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à 

execução, pode ser fundamentada na urgência (art. 300 CPC) e/ou na 

evidência (art. 311 CPC). Para a concessão da tutela provisória de 

urgência, é imprescindível a demonstração dos requisitos da plausibilidade 

das alegações ou probabilidade do direito, além da demonstração do 

perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Já no 

que se refere à tutela de evidência, o atual Código de Processo Civil 

prescreve que a medida será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

se caracterizadas uma das hipóteses legais previstas nos incisos do art. 

311 do CPC. Pois bem. Fazendo um exame sumário das razões invocadas 

pelo embargante, não é possível verificar da petição inicial a plausibilidade 

do direito invocado, requisito essencial à concessão da tutela de urgência. 

Logo, ao ver desta signatária, ausentes os requisitos legais pertinentes, 

inclusive a garantia da execução, incabível a manutenção do efeito 

suspensivo inicialmente concedido. Por tais razões, RECEBO os embargos 

apresentados, todavia, sem efeito suspensivo, o que faço com 

fundamento no art. 919, § 1º c.c. art. 300, ambos do NCPC. Intime-se a 

embargada para querendo impugnar no prazo legal. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000691-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGO FIUT (AUTOR(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

MILTON MALHEIRO DA SILVA (RÉU)

 

Autos nº 1000691.64.2018.8.11.0040 Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Fabiano Rodrigo Fiut em face de Milton Malheiros da Silva, ambos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na 

petição inicial (Id. 11748851), instruída com documentos diversos. 

Despacho inicial, Id. 11897043. A tentativa de conciliação perante o 

CEJUSC local restou infrutífera, consoante se infere da ata inserida sob Id. 

12797209. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação e 

documentos, conforme se verifica do Id. 13118647 e ss. Intimada, a parte 

autora impugnou a contestação e documentos apresentados, consoante 

se vê do Id. 13568826. É o breve relato. Decido. Ao contestar os pedidos 

formulados, em cumprimento ao disposto no art. 89, § 2º do Código de 

Ética Profissional, o requerido requer seja determinada a tramitação do 

presente processo em segredo de justiça, uma vez que para apresentar 

sua defesa técnica, fez uso do prontuário médico do autor. Com efeito, a 

previsão legal invocada pelo requerido está fundada na preservação da 

intimidade do paciente, in casu, o autor, de modo que, não se opondo a 

parte autora à tramitação regular do processo, conforme declinado em 

sede de impugnação e, considerando a regra da publicidade dos autos 

processuais, inexiste razão plausível para determinar que o presente feito 

tramite em segredo de justiça, razão pela qual indefiro o requerimento 

apresentado pelo demandado. Seguindo, o requerido sustenta ainda a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, 

tese esta, evidentemente impugnada pelo autor. No que se refere a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, convém 

anotar que, havendo alegação de erro médico, deve-se aferir, assim como 

se faz nas demandas de responsabilidade médica em geral, se houve o 

emprego da técnica adequada. Portanto, a despeito de se tratar de 

responsabilidade subjetiva, de conformidade com o entendimento 

jurisprudencial dominante, é inquestionável a aplicabilidade das normas 

contidas no Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, senão 

vejamos: “INDENIZAÇÃO – RETIRADA DE OVÁRIO SADIO APÓS 

RESULTADO DE EXAME DE IMAGEM – PROVA – ERRO MÉDICO 

CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LABORATÓRIO E 

DO PLANO DE SAÚDE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.O 

princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, 

consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única 

exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.Na 

espécie, cumpre observar que ficando demonstrado no conjunto 

probatório produzido nos autos, que houve negligência, imprudência ou 

imperícia dos profissionais, ante a descrição equivocada feita pelo médico 

que realizou o ultrassom na paciente, tendo o mesmo atestado que o cisto 

estava no ovário direito e não no esquerdo, levando o médico cirurgião a 

erro, sem, contudo, afastar a responsabilidade deste, de modo que 

merece prosperar o pleito indenizatório.O STJ tem entendimento assente 

no sentido que configura obrigação de resultado, implicando na 

responsabilidade objetiva do laboratório, o diagnóstico fornecido por 

exame médico.A operadora do plano de saúde, na condição de 

fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos 

em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e 

médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, 

nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34, todos do CDC. Precedentes do STJ.O 
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arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto.Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2º, do 

CPC.” (TJMT, Ap 129374/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Ausência de verificação de 

ilicitude. Profissionais liberais que se submetem ao regime da 

responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível a comprovação de culpa 

para a caracterização do dever de indenizar. Inteligência do art. 14, §4º, 

do Código de Defesa do Consumidor. Apelante que se submeteu a 

intervenção cirúrgica para a correção de lesões mamárias, afirmando que, 

após a realização do procedimento, realizou novos exames, constatando 

a manutenção das calcificações pretéritas. Laudo pericial que não 

constatou imperícia ou culpa médicas. Procedimento realizado com o 

escopo complementar de perfeito diagnóstico da patologia da recorrente. 

Realização de estudos sobre o material orgânico que demonstra a 

existência de atividade médica visando à cura. Necessidade de retirada 

integral do tecido calcificado que afigurava-se despicienda à época, ante 

à benignidade constatada. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação 

4005422-52.2013.8.26.0576; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão 

Julgador: 31ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de São José 

do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de 

Registro: 20/09/2018) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ERRO MÉDICO. ALEGADA PRODUÇÃO 

DE DANO (AMPUTAÇÃO DE MEMBRO) OCASIONADA POR 

IDENTIFICAÇÃO TARDIA DE OSTEOSSARCOMA. MAGISTRADO A QUO 

QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS MARCADOS NA PETIÇÃO 

INICIAL. INCONFORMISMO DOS REQUERENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO 

ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DAS REGRAS 

ENCARTADAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO NOSOCÔMIO E SUBJETIVA DO 

MÉDICO. ART. 14, CAPUT E § 4º DO DIPLOMA PROTETIVO, ASSOCIADOS 

AO COMANDO PRECEITUADO NOS ARTS. 186, 187, 927 E 951, TODOS 

DA LEGISLAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIZAÇÃO QUE, EM RELAÇÃO AO 

HOSPITAL, IMPRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE 

CAUSALIDADE APENAS, E, NO QUE TANGE AO MÉDICO, DEPENDE 

TAMBÉM DA DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA, PORQUANTO 

SUA OBRIGAÇÃO É DE MEIO E NÃO DE FIM. CASO CONCRETO EM QUE O 

AUTOR PACIENTE FRATUROU O FÊMUR E BUSCOU TRATAMENTO PARA 

A CONSOLIDAÇÃO DO OSSO. DEMANDANTE QUE, CONFORME 

RELATADO NO PRONTUÁRIO MÉDICO, NÃO APRESENTAVA SINTOMAS 

QUE IMPLICASSEM NA CONSTATAÇÃO, DE IMEDIATO, DA DOENÇA 

MALIGNA. DIAGNÓSTICO DA PATOLOGIA QUE DEPENDE DE EXAMES 

ESPECÍFICOS. INVIABILIDADE, SEGUNDO A PROVA PERICIAL, DE 

DESCONFIANÇA SOBRE A OCORRÊNCIA DE TAL MOLÉSTIA POR MERO 

EXAME DE RAIO-X, O QUAL É RECOMENDADO PARA A VERIFICAÇÃO DA 

FRATURA APRESENTADA PELO INFANTE. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE 

EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DIVERSA DAQUELA ESPERADA PARA 

A HIPÓTESE DE MERA RUPTURA ÓSSEA. INVESTIGAÇÃO QUE CULMINOU 

NA CONSTATAÇÃO DE MODALIDADE DE CÂNCER, EM TEMPO INFERIOR 

AO PRAZO MÉDIO DE CONSTATAÇÃO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO QUE, 

ADEMAIS, NÃO SERIA EVITADA PELO DIAGNÓSTICO DE PRONTO. 

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A ATUAÇÃO CULPOSA 

DO MÉDICO. ART. 333, INCISO I, DO CÓDIGO BUZAID. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação 

Cível n. 2012.066799-3, de Lages, rel. Des. Rosane Portella Wolff, Quinta 

Câmara de Direito Civil, j. 29-02-2016). Nessa toada, rejeito também a tese 

do requerido para reconhecer a submissão do caso litigioso em epígrafe 

às normas do Código de Defesa do Consumidor. Por último, quanto a 

alegação do autor sobre o vício de representação processual do réu, 

razão não lhe cabe. O profissional que subscreveu a peça contestatória, 

embora não habilitado no sistema PJE, fez juntar aos autos o competente 

instrumento de procuração, de modo que o demandado está regularmente 

representado, cabendo apenas à Secretaria providenciar a sua 

habilitação, o que ora fica determinado. Sendo assim, isto é, ultrapassadas 

as preliminares arguidas, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento 

ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair 

sobre os seguintes pontos: culpa do médico requerido (imprudência, 

imperícia ou negligência), danos de ordem material e moral decorrente do 

evento, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes no 

prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova 

admitidos em questão serão o documental, pericial e testemunhal. Nessa 

toada, nos termos do art. 357, III do NCPC, considerando a aplicabilidade 

das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor ao caso em 

tela, bem como a verossimilhança das alegações contidas na inicial e a 

evidente hipossuficiência técnica da requerente, inverto o ônus da prova 

em favor da parte autora, o que faço com fundamento no art. 6º, inciso VIII 

do CDC. Previamente a deflagração da fase probatória, digam as partes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais outros pontos 

controvertidos, bem como sobre as provas pretendidas, , inclusive a 

prova pericial. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006698-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

GUSTAVO VIGANO PICCOLI (AUTOR(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Autos nº 1006698.09.2017.8.11.0040 Requerente: Gustavo Viganó Piccoli 

Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A Sentença 

com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c.c. Desconstitutiva ajuizada por Gustavo Viganó Piccoli em face 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos expostos na petição inicial de Id. 

11232955, instruída com documentos diversos. De pronto, foi proferida a 

decisão de Id. 11294620, a qual deferiu a tutela de urgência almejada para 

o fim de determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia na unidade consumidora indicada na inicial, bem 

como de efetuar a inscrição do nome/CPF do requerente nos órgão de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Em seguida, o autor ofertou 

embargos de declaração, asseverando que a decisão foi omissa quanto o 

pedido de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII do 

CDC. Os embargos foram conhecidos e providos, nos termos da decisão 

de Id. 11605690. A composição amigável entre as partes restou infrutífera, 

conforme se vê da ata de Id. 12667778. Seguindo, foi inserida a 

contestação e os documentos apresentados pela ré, Id. 12838932 e ss. 

Intimada, a parte autora apresentou impugnação, Id. 13072604. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. De largada, convém registrar que, havendo 

prova documental suficiente nos autos, o processo em questão comporta 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC. E 

ainda, estando presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, inexistindo qualquer questão preliminar a ser enfrentada, 

passo ao julgamento do mérito propriamente dito. Situando a questão, 

narra a petição inicial que o autor, pactuou com a ré o fornecimento de 

energia elétrica para o imóvel no qual reside, titularizando a Unidade 

Consumidora nº 6/1133658-3. Ocorre que, no mês de setembro/2017, 

observou que a ré cobrou-lhe o valor de R$ 22.948,01 (vinte e dois mil, 

novecentos e quarenta e oito reais e um centavo), a título de ”Consumo em 

kWh Recuperado”. Preocupado com o ocorrido, o autor procurou a ré para 

solucionar o impasse, todavia, sem êxito. Ressalta que, pela análise do 

histórico de faturas nos últimos doze meses, não houve variação 

substancial na unidade consumidora em questão, de modo que o consumo 

de energia manteve-se estável, girando em torno de 2.328Kw/mês – 

equivalente a R$ 1.729,06 (um mil, setecentos e vinte e nove reais e seis 

centavos). Por essas razões, ajuizou a presente ação requerendo 

liminarmente a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade 

do débito, concernente à fatura de energia elétrica do mês de 

setembro/2017, no valor de R$ 22.948,01 (vinte e dois mil, novecentos e 

quarenta e oito reais e um centavo), determinando que a ré se abstenha 

de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa 

diária. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito, ou 

ainda, a sua revisão, sem prejuízo dos consectários legais relativamente 
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as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. 

Em contrapartida, a ré sustenta a improcedência do pedido inicial, 

asseverando a legalidade do valor cobrado, já que constatada 

irregularidade nas instalações elétricas do imóvel do autor. No ponto, 

mister reiterar que sendo a relação entre as partes tipicamente de 

consumo, inegável na espécie a aplicação das normas previstas no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova 

nos moldes do art. 6º, inciso VIII, visto que, além de verossímil as 

alegações contidas na peça preambular, é inequívoca a hipossuficiência 

técnica da parte autora frente à requerida. Nessa esteira, relativamente ao 

pedido declaratório, certo é que razão assiste ao autor, já que a requerida, 

à quem competia o ônus da prova, não logrou demonstrar a legalidade da 

cobrança da fatura relativa ao mês de setembro/2017, no valor de 

22.948,01 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e um 

centavo). Melhor dizendo, cabia à ré na condição de prestadora de 

serviço, demonstrar a existência da irregularidade supostamente 

constatada no sistema de medição instalado no imóvel do autor, o que não 

ocorreu. Aliás, a prova da irregularidade do medidor constitui condição 

para a exigibilidade do suposto débito de energia elétrica, nos termos do 

art. art. 129, §1º, II, da Resolução Aneel nº 414/2010. O termo de 

ocorrência e inspeção técnica realizada no medidor da unidade 

consumidora não constitui, por si só, prova hábil a demonstrar a 

irregularidade no sistema de medição, já que se trata de documento 

produzido de forma unilateral pela concessionária-ré. De mais a mais, dos 

autos se extrai que o valor da fatura do mês de setembro/2017, isto é, 

valor de 22.948,01 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e 

um centavo) sofreu um aumento substancial, não condizente com o 

consumo habitual do requerente, já que a média das faturas até então 

pagas girava em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em contextos 

fáticos semelhantes, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso tem declarado a inexigibilidade do débito, conforme segue abaixo: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE 

DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE 

A CONSUMIDORA DEU CAUSA À AVARIA DO EQUIPAMENTO – SELOS DE 

PROTEÇÃO INTACTOS – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – 

RECURSO DESPROVIDO.1- Embora os atos da Concessionária de Serviço 

de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto 

equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em 

contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.2- Para convalidar a 

cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, 

é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou 

alteração, com rompimento do lacre de proteção, provocado pelo 

consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao INMETRO que 

constatou que os selos de proteção estavam normais, motivo pelo qual 

não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no consumo de 

energia. (Ap 5644/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 

15/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO SUBSTANCIAL DAS COBRANÇAS - 

CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - MANTIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA 

(SÚMULAS 54 E 362 STJ) - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES 

- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da 

fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação 

fática retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a 

ausência de irregularidade no medidor de leitura. É fato gerador de danos 

morais a cobrança indevida de valores, ainda que não efetuado o corte no 

fornecimento de energia, se demonstrados os transtornos e prejuízos 

advindos da cobrança. Na indenização a título de reparação do dano moral 

necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a 

fim de que o valor estabelecido não se apresente ínfimo ou exagerado. Os 

juros moratorios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual (Súmula 362 do STJ). A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento (Súmula 54 do STJ) Não verificada a má-fé do credor, a 

repetição do indébito se dá na forma simples. A condenação por litigância 

de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de 

forma desleal no processo, com dolo ou culpa. (Ap 132803/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) Nessa toada, 

embora a requerida sustente a irregularidade no medidor de consumo de 

energia instalado no imóvel residencial do autor, bem como que foram 

observados todos os procedimentos legais exigidos para a realização da 

perícia no medidor, fato é que, sendo a inspeção realizada prova 

unilateral, aliada à inexistência de outros documentos com conteúdo 

probatório, ressai evidente dos autos a inexigibilidade do débito 

representado pela fatura relativa ao mês de setembro/2017. Diante do 

exposto e de tudo mais que dos autos consta, acolho o pedido formulados 

na inicial para declarar a inexistência do débito concernente à fatura de 

energia elétrica do mês de setembro/2017, no valor de R$ 22.948,01 (vinte 

e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e um centavo). Condeno a 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma 

do art. 85, § 2º do CPC. Via de consequência, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Ladro outro, 

requerido o cumprimento de sentença, procedam-se as anotações 

pertinentes quanto a alteração da classe processual e processe o pedido 

na forma do art. 523 do CPC. P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000756-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. R. (AUTOR(A))

F. A. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. M. (ADVOGADO(A))

I. R. (RÉU)

V. B. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000756-59.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANAZIL FERREIRA RAMOS RÉU: ILSON ROHENKOHL Vistos etc. Tendo em 

vista a manifestação do executado em Id. 15043415 reconheço que o 

mesmo se deu por citado, ante a ciência inequívoca acerca do presente 

feito. Sendo assim, visando a composição amigável, DESIGNO nova data 

da audiência de conciliação para o dia 19 de Novembro de 2018, às 

14h00min. No mais, CUMPRA-SE conforme determinado em Id. 12303401. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 24 

de Setembro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002652-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO PANTALEAO NETO (EMBARGANTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1002652-40.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC. DIGA a parte embargada no prazo de 15 

(quinze) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005580-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (REQUERENTE)

D. W. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. S. (REQUERIDO)
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Autos n. 1005580-61.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. 

Relativamente ao pedido de guarda provisória, postergo para após a 

realização de estudo psicossocial. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código 

de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 09h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado das 

partes a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. Restando infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes, 

desde já, DETERMINO a realização do estudo psicossocial, o qual deverá 

ser realizado pela equipe técnica forense, visando verificar as condições 

do ambiente familiar em que a menor se encontra inserida, assinalando 

prazo de 30 (trinta) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005469-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. C. (REQUERENTE)

E. D. M. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n. 1005469-77.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando a exordial, 

observa que o requerente requer a fixação dos alimentos da seguinte 

forma: ‘...no valor de 10% (dez por cento) sobre seus proventos, e/ou em 

caso de desemprego ou vínculo informal de emprego 20 % (vinte por 

cento) sobre o valor do salário mínimo nacional vigente a serem pagos 

pelo alimentante, da seguinte forma: Através de depósito/transferência em 

conta poupança ou corrente de titularidade da genitora até o dia 10 de 

cada mês;’, entretanto, não demonstra qual o valor de seus proventos, o 

que impossibilita a análise e a definição do quantum. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial, em consonância com o acima exposto, sob pena 

de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, § 

único do Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005682-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (REQUERIDO)

KARINA MARTINELLO (REQUERIDO)

VALDIR PEDRO DAL BEM (REQUERIDO)

NOELI MARIA FEIX DAL BEM (REQUERIDO)

 

1005682-83.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 28 de setembro de 2018.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50849 Nr: 1076-44.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VANDERLEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ROBERTO MARTINS, AUDIR 

RODRIGUES MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 1076-44.2009.811.0040

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): JOSÉ VANDERLEI DOS SANTOS

EXECUTADO(A,S): EDUARDO ROBERTO MARTINS e AUDIR RODRIGUES 

MESQUITA

CITANDO(A,S): EDUARDO ROBERTO MARTINS, CPF: 52840581191, RG: 

676718 SSP MS e AUDIR RODRIGUES MESQUITA, CPF: 01550094866, RG: 

0872961 SSP MS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 121.338,81 (em 14/11/2016).

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 03 (três) 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 exequente é credor dos Executados pela quantia 

líquida, certa e exigível de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), 

representada pelos termos da confissão de dívida firmada pro duas 

testemunhas a seguir transcrita: “Eduardo Roberto Martins (...) confessa 

que deve ao Sr. José Vanderlei dos Santos (...), o valor de R$ 64.000,00 

(sessenta e quatro mil reais) a serem pagos ao credor em moeda corrente 

nacional, da seguinte forma:1) pelo pagamento do valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) a serem pagos em moeda corrente nacional, até o dia 

31/10/2008, (...); 2) pelo pagamento do valor de R$ 34.000,00 (trinta e 

quatro mil reais) a serem pagos em moeda corrente nacional até o dia 

05/12/2008, (...) Cláusula Quarta: Assina como garantidor e devedor 

solidário da dívida o Sr. Audir Rodrigues Mesquita, (...)”. A primeira parcela 

foi devidamente adimplida pelo Executado Eduardo Roberto Martins, 

entretanto, não foi pago o valor correspondente a segunda parcela 

vencida em 05/12/2009 e, tendo o Exequente esgotado todos os meios 

amigáveis para receber se crédito, não lhe resta outra alternativa senão 

aforar a presente Execução.
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 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Sandra C. R. Ferraz, Técnico Judiciário, 

digitei.

 Sorriso - MT, 27 de setembro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59849 Nr: 3147-82.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA DA CONCEIÇÃO TAVERA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:18.983, CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - 

OAB:21.098, ELIANE PALUDO - OAB:13689116

 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). 524/530, haja vista que o(a) procurador(a) 

da parte REQUERIDA não havia sido cadastrado no momento do envio 

para publicação.

DECISÃO/SENTENÇA: " Vistos(...). Fundamento e Decido.(...). Isto posto e 

por tudo mais que dos autos consta, acolho em parte os pedido veiculados 

na inicial para o fim de condenar o Hospital e Maternidade Nossa Senhora 

de Fátima Ltda ao pagamento à autora de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a 

título de indenização por danos morais, sobre a qual deve incidir correção 

monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora legais a partir da 

citação , e ainda, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização 

pelos danos estéticos, devendo a incidência dos juros de mora e da 

correção monetária serem computados na mesma forma acima 

determinada. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Condeno ainda a 

denunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A (em liquidação extrajudicial, 

Portaria SUSEP nº 6.664/2016) ao ressarcimento ao requerido da 

importância em que fora condenado, nos limites da apólice de. Em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 

15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o 

cumprimento de sentença, após alteração da classe dos autos, 

proceda-se na forma do art. 523 do CPC. P.R.I.C. (...). "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116424 Nr: 7420-65.2014.811.0040

 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: INÊS BOAVA, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, DEBORA 

BOAVA BRAGA, DANIELI BOAVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, INDIANARA CONTI - OAB:11 097-MT, PEDRO ROBERTO 

ROMÃO - OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 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 

REQUERIDA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o valor dos 

honorários periciais, fixados pelo(a) Senhor(a) Perito(a) no montante de 

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos da decisão de fl. 

564/565.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143261 Nr: 406-59.2016.811.0040

 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: VALDECIR DOS SANTOS PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/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 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes de que 

foi designado o dia 29/10/2018, às 15 horas, na Secretaria da 1ª Vara de 

Sorriso/MT, para a realização da perícia, BEM COMO, para que o Sr. 

Valdecir dos Santos Paulino, compareça na ocasião para fornecer material 

gráfico para ser utilizado como padrão no confronto com as assinaturas 

questionadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115671 Nr: 6845-57.2014.811.0040

 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: MSDSTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, GABRIELA DE LOUDES PINTO DE OLIVEIRA - 

OAB:24851-O, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 6845-57.2014.811.0040 – Código: 115671

 Vistos etc.

Ante o disposto no artigo 630 e seguintes, do CPC, DEFIRO o pedido feito 

pela inventariante (fl. 95), e DETERMINO que o Senhor Oficial de Justiça 

avalie o bem imóvel deixado pelo de cujus (descrito às fls. 25/30).

 Após, cumpra-se conforme disciplinado nos artigos 635 e seguintes do 

CPC e, vistas ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Setembro 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.: 127811 Nr: 4087-71.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DALBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPHIA AGRONEGICIOS LTDA, GERSON 

SULZBACHER, IVONETE APARECIDA MEDIZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4087-71.2015.811.0040 Código: 127811

 Vistos etc.

 Inicialmente, DETERMINO a Secretaria da Vara que proceda ao 

desentranhamento da precatória de fls. 74-77, eis que relativa a outros 

autos.

 No mais, JUNTE-SE aos autos a precatória correta caso já cumprida. Do 

contrário, OFICIE-SE a Comarca Deprecada solicitando informações.

Após, INTIME-SE a exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118773 Nr: 9162-28.2014.811.0040

 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: AASL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 9162-28.2014.811.0040 – Código: 1187773

 Vistos etc.

Ante a informação constante do ofício colacionado à fl. 106, INTIME-SE a 

inventariante para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que de 

direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Setembro 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.: 3647 Nr: 36-52.1994.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN, JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN, ODOVINO BRUSTOLIN - 

ESPÓLIO, DALTRO ALFREDO PIASECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:MT 11945 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Aliás, acerca da necessidade de notificação do devedor, seguem os 

arrestos:"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Versando a lide justamente sobre a inexistência 

da dívida e a inscrição negativa, tem-se como latente a legitimidade 

passiva do cessionário. Precedente da Corte. NOS TERMOS DO ART. 290, 

DO CÓDIGO CIVIL, PARA QUE A CESSÃO DE CRÉDITO TENHA EFICÁCIA 

PERANTE O DEVEDOR, MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL A EXPRESSA 

NOTIFICAÇÃO DESTE. Na hipótese, não restou demonstrada a referida 

notificação, devendo ser declarada a inexistência da dívida e vedada a 

inscrição. Manutenção da sentença que se impõe. AFASTARAM A 

PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME." 

(Apelação Cível Nº 70049936578, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 26/09/2012) 

(grifei)."APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFICÁCIA. NOS TERMOS DO ART. 290, DO 

CÓDIGO CIVIL, PARA QUE A CESSÃO DE CRÉDITO TENHA EFICÁCIA 

PERANTE O DEVEDOR, IMPRESCINDÍVEL A EXPRESSA NOTIFICAÇÃO 

DESTE. No caso, a cessionária não comprovou a notificação da cessão, 

portanto, não tem validade e eficácia em relação ao devedor. 

Inexigibilidade do débito em relação à cessionária, enquanto não for 

procedida a notificação da cessão de crédito. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. CABIMENTO. Sendo fixada verba honorária em quantia 

insuficiente a remunerar o advogado, possível a majoração do quantum. 

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO." 

(Apelação Cível Nº 70057345498, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunalde 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 27/11/2013) 

(grifei).Assim, previamente a análise do pedido de substituição do polo 

ativo, INTIME-SE o exequente a cumprir com as determinações 

acima.Após, CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.Às 

providências.Sorriso/MT, 27 de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126279 Nr: 3169-67.2015.811.0040

 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, DANIEL HENRIQUE MELO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP, FERNANDO 

AUGUSTO SHOGO KADOYA, Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, PAULO HENRIQUE TAKESHI 

KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

SANTOS - OAB:12671/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 Autos n. 3169-67.2015.811.0040 – Código: 126279.

 Vistos etc.

 Ante as divergências apresentadas pelas partes com relação ao valor 

atualizado da dívida e honorários sucumbenciais outrora fixados, 

DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de 

cálculo atualizado do débito, bem como dos honorários sucumbenciais 

devidos, observando as disposições constantes na decisão de fls. 70-72.

 Após, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se acerca do 

cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando que a inércia será 

entendida como concordância tácita.

 Em seguida, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Setembro 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.: 109535 Nr: 1866-52.2014.811.0040

 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: EDUARDO BUSANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO WESLEI ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843-MT, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1866-52.2014.811.0040 (Cód. 109535)

 Vistos etc.

Ante o teor das alegações constantes nos embargos monitórios, e tendo 

em vista que o requerido fora citado por edital, CONVERTO O 

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino a intimação do Perito 

Grafotécnico MÁRCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, 

endereço Rua das Ipoméias, 1201, Setor Industrial Norte, Sinop/MT, 

cadastrado no Banco de Peritos do TJMT, conforme ficha em anexo, para 

que informe quanto a possibilidade de realização de perícia grafotécnica 

que deverá recair sobre o cheque acostado à fl. 15, utilizando como 

parâmetro documentos bancários que contenham a assinatura do 

emitente.

 Em caso positivo, OFICIE-SE ao Itaú Unibanco S.A, agência 6571 deste 

Município, para que apresente eventuais documentos que estejam em sua 

posse e contenham a assinatura do requerido, a fim de viabilizar a perícia 

em questão.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 27 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83079 Nr: 2046-73.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVIAÇÃO AGRÍCOLA ENTRE RIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INQUIMA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 Autos n. 2046-73.2011.811.0040 – Código: 83079.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte executada dentro 

do prazo estabelecido na decisão de fl. 306, consoante comprovante de 

depósito judicial de fl. 307, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento da quantia depositada nos autos em favor dos 

exequentes, devendo a Secretaria da Vara observar o disposto no 

Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, veiculado aos 

magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 27 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003831-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI AGUIAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

MAIZA GOMES AGUIAR (REQUERENTE)

VALDECIR AGUIAR (REQUERENTE)

HELIO AGUIAR NETO (REQUERENTE)

MONICA AGUIAR (REQUERENTE)

MARIA CRISTINA AGUIAR (REQUERENTE)

LUCILENE AGUIAR (REQUERENTE)

REINALDO AGUIAR (REQUERENTE)

ADELCIO AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANICIO AGUIAR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003831-43.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de alvará judicial formulado por MAIZA 

GOMES AGUIAR, SUELI AGUIAR DE CARVALHO, MARIA CRISTINA 

AGUIAR, LUCILENE AGUIAR, REINALDO AGUIAR, HELIO AGUIAR NETO, 

MONICA AGUIAR, VALDECIR AGUIAR, ADELCIO AGUIAR, qualificados nos 

autos, com a finalidade de proceder ao levantamento de valores 

depositados na conta individual do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e PIS, bem como da conta corrente e poupança junto ao 

Banco do Brasil, em nome do de cujus JANICIO AGUIAR. Aduzem os 

requerentes que são, respectivamente, viúva e filhos do de cujus, falecido 

em 29 de abril de 2014, o qual era casado e deixou 10 (dez) filhos, sendo 

que não deixou nenhum bem a inventariar, apenas os recursos 

acumulados provenientes do FGTS, PIS e conta corrente. Ao final, 

requerem a expedição do alvará judicial a fim de que possam proceder ao 

saque dos valores. Com a exordial vieram os documentos de id. 9175071 

e ss. Recebida a inicial, determinou-se a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal a fim de que informe o valor depositado em nome do de 

cujus (FGTS/PIS,), bem como ao INSS para informar a existência de 

eventuais beneficiários cadastrados e ao Banco do Brasil. Ao final, 

determinou-se a citação dos herdeiros Elias Aguiar e Valdemir Aguiar. 

Aportou aos autos o ofício da Caixa Econômica Federal informando a 

inexistência de saldo de PIS/FGTS de titularidade do de cujus (id. 

12328204). Ofício do Banco do Brasil informando o saldo em conta de 

titularidade do de cujus, id. 12445438. O INSS informou a inexistência de 

dependentes habilitados (id. 12587263). Termo de renúncia do herdeiro 

Elias Aguiar, id. 12642219. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o alvará judicial é uma 

exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, eis que se cuida 

de procedimento substitutivo deste, previsto na Lei n. 6.858/80, e 

regulamentado pelo Decreto 85.845/81. Assim, se consubstancia em um 

procedimento de jurisdição voluntária, que permite às partes o saque de 

valores, independentemente do ajuizamento de ação de inventário, nas 

hipóteses em que o de cujus tenha deixado montantes pecuniários, a 

qualquer título, não superiores a 500 (quinhentas) Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional (OTN). Com efeito, essa possibilidade 

somente se afigura acaso preenchidos alguns requisitos, quais sejam: a) 

o(a) falecido(a) não tenha deixado bens a inventariar, que não os 

resíduos pecuniários; e b) não haja controvérsia em relação à legitimidade 

dos herdeiros. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados: 

“ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES EM DEPÓSITO 

BANCÁRIO, FGTS, PASEP E PROVENTOS DO INSS. INEXISTÊNCIA DE 

BENS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. 1. O pedido de expedição de 

alvará judicial é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, 

existem valores deixados pelo de cujus e que não foram por ele utilizados, 

seja em depósitos bancários, seja em conta de poupança saldo de FGTS, 

PASEP ou resíduos salariais. Inteligência da Lei nº 6.858/80. 2. Havendo 

pedido de levantamento de parte dos valores a fim de obter o 

ressarcimento pelas despesas funerais, que foram comprovadas, é 

cabível o acolhimento desse pleito, pois constitui crédito privilegiado ex vi 

do art. 965, inc. I, do CCB e deve prioritariamente ser atendido. Recurso 

provido.” (Apelação Cível Nº 70038253274, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 

Julgado em 14/09/2011) Pois bem. Analisando, então, o presente caderno 

processual, vislumbra-se que o pleito inicial merece total procedência. 

Senão, vejamos. Conforme acima consignado, a matéria em tela encontra 

amparo na Lei 6.858/1980, in verbis: “Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento”. Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. Como se vê, também é admitido, de forma pacífica, o cabimento 

de mero pedido de alvará quando se trata apenas de levantamento de 

numerários relativos a saldo de FGTS e PIS, mas sempre que inexistirem 

outros bens que devam ser levados a inventário, o que deve ser apurado 

nos autos. Destarte, em detida apreciação dos elementos de convicção 

carreados à demanda, constata-se que: a) o óbito do genitor/esposo dos 

requerentes (id. 9175087, p. 01); b) existem valores depositados em conta 

(id. 12445438, p. 1); c) os requerentes são respectivamente filhos e viúva 

do titular (id. 9175227, pgs. 1 e ss); d) inexistência de dependentes 

habilitados à pensão por morte tendo como segurado instituidor o de cujus 

(id. 12587263). Nesse sentido, assim dispõe sobre a referida matéria a 

legislação civil sobre o direito de sucessões para o deferimento do pleito 

de alvará: Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - 

aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 

se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 

regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 

particulares; (...). Na hipótese em apreço, os documentos juntados 

comprovam que os requerentes são filho e viúva do de cujus. Sendo 

assim, inexistem argumentos para procrastinar o saque dos valores 

depositados junto ao Banco do Brasil. No ponto, convém destacar que os 

herdeiros Sueli Aguiar de Carvalho, Maria Cristina Aguiar, Lucilene Aguiar, 

Reinaldo Aguiar, Helio Aguiar Neto, Monica Aguiar, Valdecir Aguiar, 

Adelcio Aguiar e Elias Aguiar renunciaram a quota parte pertencente aos 

mesmos em favor da viúva Maiza Gomes Aguiar, ausente tão somente a 

manifestação do herdeiro Valdemir Aguiar. Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido inicial, DETERMINANDO seja expedido o 

competente alvará em favor da requerente/viúva MAIZA GOMES AGUIAR, 

qualificada nos autos, para levantamento do percentual relativo a 94,45% 
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do valor depositado junto ao Banco do Brasil S/A, em conta vinculada ao 

de cujus JANICIO AGUIAR, ressalvando expressamente a quota parte do 

herdeiro Valdemir Aguiar, bem como os direitos de terceiros ou herdeiros 

não citados ou não mencionados no processo. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. INTIMEM-SE. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005811-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR ALDO CHENET (REQUERENTE)

GIOVANI DIOMAR PRESSER (REQUERENTE)

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

LOERI POSSA (REQUERENTE)

PAULO MORELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERIDO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005811-25.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória Vistos etc. 

Ante o entabulado entre as partes (id. 15427920), HOMOLOGO o pedido 

de renúncia à pretensão formulada na inicial, julgando extinto o presente 

feito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘c’ do Código de Processo 

Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em consonância com o 

acordado entre as partes. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que 

deverá ser certificado, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento 

da quantia depositada nos autos, na conta indicada em id. 15427920. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004330-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATILANIO ALBINO DA SILVA (EMBARGANTE)

SAMUEL DE CAMPOS PONTES (ADVOGADO(A))

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO MAGGIONI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004330.27.2017.8.11.0040 Sentença sem mérito Vistos etc. 

Deflui-se dos autos que, mesmo cumprido o disposto no § 2º do art. 99 do 

CPC, o embargante não logrou demonstrar que faz jus à gratuidade 

postulada, mesmo porque, limitou-se a peticionar nos autos reiterando as 

afirmações anteriores, sem contudo, trazer qualquer elemento 

comprobatório de sua alegação. Conforme anotado por ocasião da 

sentença revogada em sede de embargos de declaração, considerando o 

expressivo valor da causa em questão (R$ 1.314.335,00), bem como as 

razões já expostas por este Juízo anteriormente, ressai inequívoco que o 

embargante não faz jus ao benefício postulado. Inexiste nos autos 

qualquer documento hábil a demonstrar a alegada incapacidade financeira 

do embargante. Aliás, conforme dito em outra oportunidade, não é demais 

constar que buscando constatar a alegada hipossuficiência, este Juízo 

efetuou consulta do CPF do embargante via INFOJUD, todavia, o mesmo 

sequer declara sua renda ao fisco, já que nenhuma declaração foi 

localizada relativamente aos exercícios de 2017 e 2016. Não é crível que 

alguém que possua diversas ações em andamento, conforme é possível 

aferir do sistema APOLO e PJE, seja como autor ou requerido, não tenha 

renda suficiente a ser declarada ao fisco, ou mesmo, seja isento de 

declarar sua renda. Portanto, não tendo o embargante logrado demonstrar 

satisfatoriamente sua hipossuficiência econômica e, diante do não 

recolhimento das custas processuais devidas no prazo legal, urge 

indeferir a petição inicial e, via de consequência, extinguir os presentes 

embargos. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração e diante do não 

recolhimento das custas processuais devidas, julgo extinto o presente 

processo sem resolução o mérito, o que faço com fundamento no art. 485, 

inciso III, IV c.c. art. 290, ambos do NCPC, determinando o cancelamento 

da distribuição. Transitada em julgado a presente sentença, providencie o 

cancelamento da distribuição, procedam-se as baixas necessárias quanto 

a eventuais penhoras e averbações e, após, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações pertinentes. Diante da renúncia 

comunicada nos autos, intime-se o embargante pessoalmente para, 

querendo, constituir outro Patrono nos autos. P.R.I.C. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1004297-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. (AUTOR(A))

L. I. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. O. (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA 

DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005740-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

SANTA MORAES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S.A (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para informar o endereço atualizado da parte requerida, tendo em 

vista que a carta de citação retornou com a observação: "mudou-se". 

Sorriso, 28 de setembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000262-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELIZE SUELI GHIZZI GUOLO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA A REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003594-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

JUSSARA DE LURDES CAUMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SADI STORCK (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA TRAZER AOS AUTOS A QUALIFICAÇÃO 

COMPLETA DOS HERDEIROS, A FIM DE QUE SEJA REALIZADA A 

CITAÇÃO DOS MESMOS, BEM COMO, MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

PETIÇÃO ID11835657 DA FAZENDA ESTADUAL, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000233-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

LILIA CATANEO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

DENISON DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 30/10/2018 às 08h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005556-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DEBORA POLIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 23/10/2018 às 15h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002739-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO GALGANI DA SILVA (EMBARGANTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

 

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 seja expedido mandado de citação/intimação 

conforme determinação judicial.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005233-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito do complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

245,00 (Duzentos e quarenta e cinco reais) 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-CG, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002151-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR FONTANA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

INFORMAR NOS AUTOS SE HOUVE A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À 

PARTE REQUERIDA; EM CASO NEGATIVO, QUE INFORME A 

LOCALIZAÇÃO DO BEM.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000936-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CAVALHEIRO (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

CERTIFICO QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELA 

PARTE REQUERIDA/EMBARGADA É TEMPESTIVO, SENDO ASSIM, PASSO 

A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DJE, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44104 Nr: 952-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 VISTOS.

1. Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, formalizado na esfera 

extrajudicial, pugnando por sua homologação judicial na forma do art. 487 

do NCPC.

2. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os 

quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento 

foi l ivremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Assim, a homologação da avença é medida que se impõe.

3. Ante ao exposto, na forma requerida pelas partes, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO 

a que chegaram os demandantes, e, em consequência julgo o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

4. Custas e honorários na forma do art. 90, § 2º, do NCPC.

5. Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, digam 

quanto ao destino das importâncias depositadas em conta judicial 

vinculada ao feito.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

7. Oportunamente, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85713 Nr: 5080-56.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 VISTOS.

1. Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, formalizado na esfera 

extrajudicial, pugnando por sua homologação judicial na forma do art. 487 

do NCPC.

2. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os 

quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento 

foi l ivremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Assim, a homologação da avença é medida que se impõe.

3. Ante ao exposto, na forma requerida pelas partes, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO 

a que chegaram os demandantes, e, em consequência julgo o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

4. Custas e honorários na forma do art. 90, § 2º, do NCPC.

5. Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, digam 

quanto ao destino das importâncias depositadas em conta judicial 

vinculada ao feito.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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7. Oportunamente, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44103 Nr: 951-13.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A, GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 VISTOS.

1. Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, formalizado na esfera 

extrajudicial, pugnando por sua homologação judicial na forma do art. 487 

do NCPC.

2. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os 

quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento 

foi l ivremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Assim, a homologação da avença é medida que se impõe.

3. Ante ao exposto, na forma requerida pelas partes, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO 

a que chegaram os demandantes, e, em consequência julgo o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

4. Custas e honorários na forma do art. 90, § 2º, do NCPC.

5. Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, digam 

quanto ao destino das importâncias depositadas em conta judicial 

vinculada ao feito.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

7. Oportunamente, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59221 Nr: 2520-78.2010.811.0040

 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): KADÊ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANILDE ROSA - OAB:18693

 Processo/Código: 59221 (...) Destarte, visando acautelar a sociedade 

jurisdicionada de referida celeuma teleológica, bem como, para não permitir 

qualquer desconfiança sobre a imparcialidade deste magistrado 

subscritor, ou seja, para resguardar as partes de qualquer sentimento de 

insegurança jurídica por alegada ausência da garantia constitucional do 

juiz natural, declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo ex vi parágrafo 

primeiro do art. 145 do CPC/2015 (RT 754/432). Via de consequência, 

encaminhe-se este feito ao d. juízo competente para a substituição em 

testilha, observando provimento específico do E. TJMT (Prov. 13/2013/CM). 

Malgrado tenha o STF suspenso a exigibilidade contida na Resolução n.º 

82, do Conselho Nacional de Justiça, que determinava que o Magistrado 

informasse os motivos que embasaram sua declaração de impedimento à 

Corregedoria Geral da Justiça, comunique ao c. Conselho da Magistratura 

do e. TJMT sobre esta decisão. Intimem-se todos e ciência pessoal ao 

MPE. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Sorriso/MT, 

27 de junho de 2016. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 80169 Nr: 5513-94.2010.811.0040

 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): PAULO CEZAR LUCION, CLOVIS LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA MICHELON - 

OAB:14437, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Vistos. Suspendo o feito, nos termos do art. 313, inciso II, do NCPC, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a possibilidade de solução 

consensual do conflito.

2- Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, tornem 

conclusos.

3- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109156 Nr: 1560-83.2014.811.0040

 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): COLHEMAX COMÉRCIO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A

 Ante o email encaminho pelo PROCON-MT (anexo), o qual informar que os 

agentes não poderão comparecer nesta cidade no dia 03/10/2018, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar as partes acerca do 

cancelamento da realização da fiscalização in loco no estabelecimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86790 Nr: 6255-85.2011.811.0040

 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): JOACIR BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Permaneçam os autos conclusos para sentença.

2- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59027 Nr: 2326-78.2010.811.0040

 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): ALCIDES BERTOTI PEREIRA, TRANSTERRA 

MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:45.320/RS, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, OTILIO RIBEIRO 

NETO - OAB:13332/MT, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Ausentes as partes permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 145780 Nr: 1856-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, VDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Vistos.

Ao Ministério Público para requerer o que de direito e interesse.

Após, Conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 195074 Nr: 6837-41.2018.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZ, APSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Vistos.

1) Diante da devolução dos autos, cumpram-se as deliberações de fls. 25 

e, após, arquive-se o feito.

2) Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 13836 Nr: 919-18.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - OAB:MT 

17.210-A

 Ante o resultado negativo do BACENJUD, impulsiono os presentes autos 

com o fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, 

caso a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005453-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO BRUNO DE ANDRADE (IMPETRANTE)

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO - MT (IMPETRADO)

Gerente da Agência do INSS de Sorriso Mato Grosso (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005453-26.2018.8.11.0040. IMPETRANTE: 

PABLO BRUNO DE ANDRADE IMPETRADO: GERENTE DA AGÊNCIA DO 

INSS DE SORRISO MATO GROSSO, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM 

SORRISO - MT Vistos/BG. Cuida-se de mandado de segurança impetrado 

por PABLO BRUNO DE ANDRADE contra ato coator da GERENTE 

EXECUTIVA DA AGÊNCIA DO INSS DE SORRISO/MT, devidamente 

qualificados, visando ordem mandamental para determinar, liminarmente, 

que a impetrada conclua a análise do benefício pretendido pelo impetrante, 

haja vista que o prazo razoável previsto em lei para tanto se encontra, há 

muito, ultrapassado. Com a inicial vieram os documentos anexo. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O Entendimento dos 

Tribunais é no sentido de que o foro competente para julgamento de 

mandado de segurança é o da Sede Funcional da Autoridade Impetrada, 

tratando-se de competência absoluta. Vejamos: “APELAÇÃO — 

MANDADO DE SEGURANÇA — COMPETÊNCIA — NATUREZA ABSOLUTA 

— FIXAÇÃO — SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE INDICADA COATORA. 

A competência para processar e julgar mandado de segurança, além de 

possuir natureza absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede 

funcional da autoridade indicada coatora (grifei). Recurso do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso provido. Recurso da Agência de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – 

AGER prejudicado”. (TJMT. 4ª Câmara Cível. Ap 136778/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, J. 21/02/2017, DJE 14/03/2017) (...) "A competência 

para processar e julgar mandando de segurança decorre da categoria da 

autoridade coatora ou de sua sede funcional" (grifei) (CC 107198/SP, Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 19.11.2009). Agravo regimental 

improvido”. (STJ, Corte Especial, AgRg no MS 21337/DF, relator Ministro 

Humberto Martins, DJe 16/12/2014). “CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

152.756 - SC (2017/0139388-7) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DA FAZENDA 

ACIDENTES DO TRABALHO E REGISTRO PÚBLICO DE CHAPECÓ - SC 

SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE CHAPECÓ - SJ/SC 

INTERES. : NADIRCE MARTINS DA SILVA DE LIMA ADVOGADOS : ANNY 

KRISTIEN SANAGIOTTO - SC033226 PAULINA ANDREA CAMPOS 

ORMEÑO - SC033579 INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL DECISÃO 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência 

suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DA FAZENDA ACIDENTES 

DO TRABALHO E REGISTRO PÚBLICO DE CHAPECÓ/SC em face do JUÍZO 

FEDERAL DA 2a VARA DE CHAPECÓ - SJ/SC, nos autos do Mandado de 

Segurança proposto contra ato ilegal praticado pelo INSS, na qual se 

busca o restabelecimento de benefício previdenciário. 2. (...) 5. A 

jurisprudência deste Tribunal Superior é assente quanto à competência da 

Justiça Federal para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato 

de Gerente Executivo do INSS, mesmo quando versar sobre benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho, uma vez que, nesse 

caso, prevalece a competência em razão da pessoa (autoridade federal). 

6. A propósito, os seguintes julgados: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO 

MANDAMENTAL IMPUGNANDO CORREÇÃO DA PROVA. NATUREZA DA 

AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A 

competência para julgamento de mandado de segurança é fixada em 

razão do cargo ocupado pela autoridade apontada como coatora, sendo 

irrelevante a natureza jurídica da questão a ser apreciada no mandamus. 

Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. (...) Outrossim, 

o STJ já pacificou o entendimento de que o critério para estabelecer a 

competência para o julgamento do mandado de segurança é definido em 

razão da função ou da categoria funcional da autoridade coatora (grifei) e, 

tratando-se de superintendente da polícia rodoviária federal, é competente 

a justiça federal para julgamento da presente ação mandamental. (STJ. 1ª 

Seção. CC 150.945/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, J. 13/09/2017, DJe 

20/09/2017). Por todo exposto, após preclusão, determino a remessa do 

presente feito à Justiça Federal de Sinop/MT, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004461-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NARA RUBIA ALVES DE RESENDE (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERREIRA FRANCA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 
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on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005198-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA (ADVOGADO(A))

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005192-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005231-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENIA GOMES MARCHESAN DE ROSSI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003449-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL VICENTE PARIZOTTO (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004293-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO TEIXEIRA ARGUELHO (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001617-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003387-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

DEMECIO SILVERO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006642-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDES DOS SANTOS BERTO LIN (AUTOR(A))

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003323-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELMA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004521-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

JUCIMAR INACIO DE MORAES (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004521-38.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: JUCIMAR 

INACIO DE MORAES Visto/DH Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 
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ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, em face de JUCIMAR INACIO DE MORAES, por 

supostamente atentar contra os princípios da administração pública. 

Conforme narrado, no dia 14 de fevereiro de 2015, no período noturno, 

ocorria na Avenida São Francisco, próximo ao estabelecimento “Chave de 

Ouro”, nesta urbe, uma operação integrada com a Polícia Militar, Agentes 

Municipais de Trânsito, Secretaria de Meio Ambiente e o Corpo de 

Bombeiro Militar. Na ocasião, o Sr. Leandro Monteiro da Silva e a vítima 

Edilaine Lopes Godoi, com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos 

fatos, foram abordados por agente de trânsito, o qual teria sido ameaçado 

pelo namorado da vítima, Leandro Monteiro da Silva, após a apreensão de 

seu veículo por estar rebaixado e em desacordo com as normas de 

trânsito, dizendo que sabia onde este morava e que iria ao local para 

conversarem sobre a apreensão do carro, sendo então, preso em 

flagrante pelos policiais militares. Inconformada com a prisão a vítima teria 

desacatado os policiais, razão pela qual fora apreendia imediatamente, 

havendo o requerido na qualidade de Policial Militar do 12º Batalhão da 

Polícia Militar em Sorriso/MT, supostamente omitido a presença da menor 

na viatura quando indagado pela Conselheira Tutelar. Narra ainda, que ao 

chegarem no quartel a vítima foi impedida de conversar com seu pai, o 

qual foi orientado a comparecer na Delegacia após a entrega da menor à 

autoridade policial, na mesma ocasião o genitor constatou que sua filha 

estava sentada com as mãos algemadas nas costas e com o rosto muito 

vermelho e toda descabelada. Consta ainda, que no dia seguinte 

(15/02/2015), o genitor da vítima foi chamado para busca-la na Delegacia, 

e ao chegar em casa aquela lhe disse ter sofrido agressões físicas e 

verbais praticadas pelo requerido, consistente em tapas no rosto e murros 

na parte posterior do pescoço, bem como ofendida verbalmente ao ser 

chamada de “vagabunda, vadia, puta do caralho”, o que foi presenciado 

por seu namorado. Assim, o Ministério Público requereu a declaração dos 

atos de improbidade cometidos pelo requerido e sua condenação nas 

penas previstas no art. 12, III, da Lei n. 8429/92. Com a inicial juntou 

documentos Foi proferida decisão determinando a notificação da parte 

requerida (id. 14579827), tendo o Estado de Mato Grosso manifestado 

desinteresse na intervenção da lide (id. 14884468), ao passo em que o 

requerido apresentou defesa prévia no id. 15202756, aduzindo que não há 

provas de que estivesse praticando os atos ilícitos em comento. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Merece ser rejeitada. Porquanto o 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 

1177910/SE (REsp 1177910/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 17/02/2016), decidiu que os 

eventuais abusos perpetrados por policiais contra particulares durante 

uma abordagem, como as agressões e as ameaças narradas na inicial da 

presente lide, podem, em tese configurar o ato de improbidade 

administrativa tipificado no artigo 11 da lei 8.429/92, isso porque, além da 

violência física e/ou psicológica praticada contra a vítima, a referida atitude 

também atinge princípios da Administração, como os da moralidade, da 

lealdade às instituições e da legalidade. Desta feita, não há que se falar 

em inadequação da via eleita, pois as supostas condutas imputadas ao 

requerido atingem os princípios inerentes à administração pública, sendo a 

presente ação o meio adequado de buscar a punição do ímprobo. Não 

havendo preliminares, passo a decidir quanto ao recebimento da presente 

ação. Com efeito, da leitura da peça inicial ofertada pelo Ministério Público 

extraem-se que são imputados ao requerido as agressões físicas e 

verbais sofridas pela vítima ao ser conduzida pelos policiais militares, após 

ser apreendida juntamente com seu namorado em operação conjunta com 

outros órgãos. Para recebimento da inicial é necessário o atendimento aos 

seguintes requisitos do artigo 17, §6º, da Lei n.º 8.429/92: Art. 17. A ação 

principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou 

pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da 

medida cautelar. (...) § 6o A ação será instruída com documentos ou 

justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de 

improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de 

apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação 

vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de 

Processo Civil. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

Nesse passo, verifica-se na inicial que a vítima Edilaine Lopes Godoi, alega 

que o requerido lhe encaminhou para o quartel da policia militar, onde fora 

agredida física e verbalmente, com tapas no rosto e murros na parte 

posterior do pescoço, bem como foi chamada de “vagabunda, vadia, puta 

do caralharo”. Todavia, verifico inexistir elemento probatório mínimo a 

embasar o presente feito, isso porque a mera alegação da vítima, de seu 

genitor e seu namorado, desamparada de qualquer prova tangível, 

mostra-se insuficiente para comprovação do alegado. Isso porque, as 

agressões supostamente sofridas pela vítima, como tapas no rosto e 

murros na parte posterior do pescoço, deixariam marcas visíveis as quais 

poderiam ser constatadas por meio de exame de corpo de delito, não 

realizado, nem justificado pela vítima, a impossibilidade de produzir a 

prova. Além disso, o próprio Boletim de Ocorrência de id. 

14569156-Pág.6-7 indica que os conduzidos foram encaminhados à 

Delegacia de Polícia sem lesões corporais, informação esta corroborada 

pelo Policial Civil Ricardo Augusto da Silva França que recebeu os 

conduzidos, conforme visto exarado no B.O. Ademais, não há que se falar 

em ilegalidade na apreensão da vítima, pois aquela reconheceu em seu 

depoimento prestado perante a D. Promotora de Justiça, a prática do ato 

infracional equiparado ao crime de desacato, bem como que estava 

alterada no momento da prisão de seu namorado, sendo crível, diante das 

circunstâncias de sua apreensão, o uso de algemas para garantir sua 

integridade física e a dos próprios policiais militares responsáveis pela 

apreensão da menor. Percebe-se ainda, que o requerido agiu em 

conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao encaminhar 

a vítima à autoridade policial competente, nos termos do art. 172: Art. 172. 

O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde 

logo, encaminhado à autoridade policial competente. Outrossim, a alegação 

de que o genitor foi impedido de falar com a vítima no quartel da polícia 

militar, não representa por si só ilegalidade, porquanto os pais ou 

responsáveis devem se apresentar perante a autoridade policial, a qual 

libera o adolescente sob termo de compromisso e responsabilidade, após 

as formalidades legais, conforme art. 174 do ECA: Art. 174. 

Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será 

prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e 

responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério 

Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, 

exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão 

social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de 

sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Assim, à míngua 

de indícios suficientes e lastro probatório mínimo da prática de atos de 

improbidade administrativa, não se pode receber a inicial, ante a 

inexistência de ato de improbidade praticado pelo requerido. Corroborando 

com tal entendimento transcrevo o recente julgado do E. Superior Tribunal 

de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 535, II, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO. PETIÇÃO INICIAL. ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS 

SUFICIENTES. REJEIÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. ARGUMENTOS 

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 

APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário 

desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será 

determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - 

Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que a controvérsia foi 

examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina 

normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao 

caso. Omissão não verificada. III - É entendimento consolidado nesta Corte 

a possibilidade de rejeição da petição inicial da ação de improbidade 

quando o magistrado está convencido da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, 

consoante estabelece o art. 17, § 8º da Lei nº 8.429/92. Aplicação da 

Súmula nº 83/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da 

multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, 

em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, 

sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou 

improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no 

caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no Recurso Especial nº 

1.706.370/PR (2017/0261691-6), 1ª Turma do STJ, Rel. Regina Helena 

Costa. DJe 23.08.2018). No mesmo sentido, é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILDIADE POR IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – SUPOSTA COMPACTUAÇÃO DOS AGENTES 

PÚBLICOS COM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VICIADO – AUSÊNCIA 

SEQUER DE INDÍCIOS DE PROVAS DO ALEGADO NO CASO CONCRETO – 
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REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL COM AMPARO NO ART. 17, §8º, DA LEI N. 

8.429/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do recebimento da ação de improbidade administrativa, que 

requer apenas indícios da prática de ato ímprobo pelo agente público, para 

a rejeição de tal demanda deve o julgador, por meio de decisão 

fundamentada, demonstrar a absoluta inexistência do ato de improbidade 

ou a manifesta improcedência da demanda, nos moldes do §8º do art. 17 

da Lei n. 8.429/92. 2. Caracterizadas algumas dessas hipóteses, não há 

falar-se em prosseguimento da demanda, sendo de rigor a sua rejeição 

pelo juiz a quo, sem que tal providência acarrete ofensa aos princípios da 

inafastabilidade da jurisdição e do direito de ação. 3. Ausentes, no caso 

concreto, ao menos indícios de que os agravados participaram de conluio 

para a realização de licitação possivelmente simulada, correta a decisão 

que, desde logo e fundamentadamente, rejeita a petição inicial da ação de 

improbidade administrativa ajuizada contra eles, a fim de evitar o 

andamento de lide temerária, cujos efeitos são reconhecidamente 

deletérios à reputação e à vida dos agentes públicos. (AI 156293/2014, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2017, Publicado no DJE 

21/07/2017) Ante o exposto, REJEITO a inicial, com fulcro no art. 17 § 8º 

da Lei 8.429/92, por não vislumbrar existência de ato de improbidade. 

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé conforme postulado pelo 

requerido, pois não verifico a existência de dolo em relação a quaisquer 

das hipóteses do art. 80 do NCPC. Sem custas e honorários, uma vez que 

a ação foi promovida pelo Parquet. Transitado em julgado, levem-se os 

autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Notifique-se o Ministério 

Público. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106048 Nr: 9129-72.2013.811.0040

 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): JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO, 

CONSTRUTORA IMPACTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - OAB:9 568-A-MT, 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT, REGINALDO 

MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte requerida 

José Domingos Fraga Filho, para apresentar os memoriais finais no prazo 

de quinze dias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010188-90.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010188-90.2012.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9284451, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 26 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001970-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001970-56.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9285168, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001867-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001867-49.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9264298, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001868-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL AGUSTINHO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001868-34.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9386615, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003580-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MILESI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AJADIL PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003580-25.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DOMINGOS MILESI 

REQUERIDO: AJADIL PRESTES DE OLIVEIRA Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 

17h20min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000665-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (EXECUTADO)
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ETIENIO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000665-37.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9275872, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002059-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (EXECUTADO)

ETIENIO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002059-79.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9318799, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010410-24.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI BOEIRA VALIN (EXECUTADO)

 

Processo: 8010410-24.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9402654, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001920-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (EXECUTADO)

ETIENIO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001920-30.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9285261, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE THAIS DESSBESELL (REQUERENTE)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA POLETO CAIXETA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1000278-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALINE 

THAIS DESSBESELL REQUERIDO: FERNANDA POLETO CAIXETA Vistos 

etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro 

de 2018, às 14h20min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010504-35.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARCIA DA SILVA MESQUITA GRUDKA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOISIANE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010504-35.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9386809, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010777-14.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DE LOURDES MENDES (EXECUTADO)

 

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 arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010678-78.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010678-78.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9275370, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010465-38.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA PORTILHO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010465-38.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9264282, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001884-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA DA ASSUNÇÃO SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001884-51.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9387603, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010005-56.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO JOAO CELLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL 

MANDADO DE INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DR. ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE NÚMERO DO PROCESSO: PROC. 

8010005-56.2011.8.11.0040 VALOR DA CAUSA R$ 14.400,00 ESPÉCIE: 

RECLAMAÇÃO ADVOGADO DA PARTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO PARTE RECLAMANTE: NELSO JOAO CELLA 

PARTE RECLAMADA: BANCO DO BRASIL S.A INTIMANDO: NELSO JOAO 

CELLA, portador do CPF nº 408.795.859-00, residente e domiciliado na 

Avenida Curitiba nº 166 – Bairro Jardim Amazonas – Sorriso/MT – Zona: 

05. FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO da parte reclamante para que no 

prazo de 05(cinco) dias indique conta bancária agencia e banco para 

levantamento dos valores referentes ao crédito principal. DECISÃO: CÓPIA 

ANEXA Sorriso/MT, 28 de Setembro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária Sede do juizado e Informações: Rua Canoas nº 641 Bairro: 

Centro Cidade: Sorriso - MT Cep:78890000 Fone: (66)3545-6400

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001887-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO TITO CARDOSO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001887-06.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9264279, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROGERIO PIOVESAN (EXECUTADO)

 

Processo: 1001910-49.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9392617, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001869-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE ROBERTA RODOLPHO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001869-82.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9302361, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003721-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA A. P. DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1003721-10.2018.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Exequente 

para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Contestação 

aportada nos autos no ID nº 15619883. Sorriso, 28 de setembro de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002144-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO DE SOUZA REIS (EXECUTADO)

 

Processo n°: 1003124-41.2018.8.11.0040 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 este autos a 

fim de intimar o advogado da parte exequente que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 28 de setembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004456-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

DIEINI REBELATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1004456-77.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente 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, 

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. 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. 

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 arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. 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 
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valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 28 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001874-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROGERIO PIOVESAN (EXECUTADO)

 

Processo: 1001874-07.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9302828, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001883-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYETI PEDRINA DOS SANTOS MAZIERO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001883-66.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9283041, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005688-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

OLINDA SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Processo: 1005688-90.2018.8.11.0040. 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 a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 03 DE 

ABRIL DE 2019 ÀS 08:30horas para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 28 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005688-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

OLINDA SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Processo: 1005688-90.2018.8.11.0040. 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 a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 03 DE 

ABRIL DE 2019 ÀS 08:30horas para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 28 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005689-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

MARIZETE LUIZA RIGO (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Processo: 1005689-75.2018.8.11.0040 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 a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 03 DE 

ABRIL DE 2019 ÀS 08:40horas para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 28 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005689-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

MARIZETE LUIZA RIGO (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Processo: 1005689-75.2018.8.11.0040 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 a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 03 DE 

ABRIL DE 2019 ÀS 08:40horas para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 28 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005691-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

ELZA FAGANELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005691-45.2018.8.11.0040. 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 a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 03 DE 

ABRIL DE 2019 ÀS 08:50horas para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 28 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005691-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

ELZA FAGANELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005691-45.2018.8.11.0040. 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 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 03 DE 

ABRIL DE 2019 ÀS 08:50horas para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 28 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002048-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

VINICIUS MARCHIORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE WASEM (EXECUTADO)

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

MARIA SOELI LOPES WASEM (EXECUTADO)

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo: 

1002048-16.2017.8.11.0040, : Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar as partes executadas das 

Penhoras Online realizada, para querendo se manifestar, conforme r. 

despacho a seguir transcrito: ... II - Intimem-se os executados acerca da 

constrição realizada via BACENJUD para, querendo, impugná-la, nos 

termos do artigo 854, §§2º e 3º, do NCPC. Decorrido o prazo sem 

manifestação, proceda-se com o necessário para levantamento do 

montante em favor da exequente, mediante observância dos dados 

bancários indicados em Num. 12054199.Considerando que o exequente 

indicou seu desinteresse na penhora do veículo indisponibilizado via 

RENAJUD (Num. 12054199), procedo, neste ato, o seu desbloqueio, 

consoante comprovante em anexo. Da mesma forma, DEFIRO o pedido de 

cancelamento da averbação premonitória em face do imóvel matriculado 

sob nº. 20.556 (AV-5/20556), devendo o exequente adotar as 

providências para tanto junto ao CRI, mediante apresentação de cópia 

deste comando judicial. Acaso comprovado documentalmente a negativa 

do CRI em realizar a baixa administrativamente, expeça-se ofício 

determinando a baixa.No mais, considerando que os bens do empresário 

individual (pessoa física) se confundem com o da pessoa jurídica 

correlata, não há óbice ao avanço nos bens de propriedade da empresa, 

visto que o empresário individual é ilimitadamente responsável pelas 

dívidas contraídas por sua empresa e vice-versa, não havendo qualquer 

distinção entre o patrimônio de ambos.,,, Sem prejuízo, efetivado bloqueio 

com sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Sorriso/MT, 30 de julho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011129-69.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINETE ABREU SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8011129-69.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9343529, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010127-30.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MONTAGNER REINERI (EXECUTADO)

 

Processo: 8010127-30.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9922784, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010698-35.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEDRO PERES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010698-35.2014.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 10084612, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011377-98.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA BOLLIS (EXECUTADO)

 

Processo: 8011377-98.2015.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9609560, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010617-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR FATIMA SILVA MAZIERO (REQUERENTE)

JOSE CARLOS MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 8010617-18.2016.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Exequente 

para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Impugnação ao 
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cumprimento da sentença constante do ID nº 15629198. Sorriso, 28 de 

setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011107-50.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI MINUZZO ZUFFO (EXEQUENTE)

Marcos Romério Carlos Sobrinho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR CAMPOS CALDEIREIRO (EXECUTADO)

LIDIANE SANTOS AMORIM (EXECUTADO)

JHENERSON CAMPOS CALDEIREIRO (EXECUTADO)

 

Processo: 8011107-50.2010.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando o retorno 

das cartas precatórias aportada aos autos. Sorriso/MT, 28 de setembro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006380-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

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 a parte Reclamante (advogado), 

para que, no prazo de 05 (dias) cinco, manifeste-se acerca do valor 

depositado nos autos (ID. 15520596/15520594), requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010777-19.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI (ADVOGADO(A))

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE MARQUES DE AMORIM (EXECUTADO)

 

Processo: 8010777-19.2011.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9476999, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010309-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

P.M.S. PECAS E MECANICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR DOS REIS RADIN (EXECUTADO)

 

Processo: 8010309-79.2016.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9435207, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010634-93.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010634-93.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9565803, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010546-21.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA FREITAS SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010546-21.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9388228, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005386-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MICHELON (ADVOGADO(A))

KESIA PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005386-95.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KESIA PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a reclamante 

KESIA PEREIRA DE SOUSA, em suma, que a reclamada UNIÃO 

SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA providenciou a inscrição em cadastro 

de inadimplentes de crédito no valor de R$ 788,08, decorrente do contrato 

n. AG00000002790258. Aduz, porém, que não possui débito com a 

reclamada a justificar a inscrição, visto ser beneficiária do FIES no total de 

100%. Postulou a concessão de tutela provisória para suspensão da 

inscrição e, ao final, a declaração de inexistência do débito e a reparação 

dos danos morais suportado, em valor não inferior a 40 salários mínimos. 

A requerida afirma, que posteriormente ao ingresso da ação a aluna 

realizou um acordo com a instituição, tendo pago até o momento 3 

parcelas do mesmo. No mérito, sustenta, em síntese, que a aluna é 

beneficiária do FIES, porém o financiamento cobre a carga horária comum 

do semestre aditado, sendo que os serviços individuais prestados ao 

aluno não são cobertos pelo FIES. Afirma que houve contratação de carga 

horaria maior em 20%, tendo havido ajuste de mensalidade. Diz que a 

mesma tinha plena consciência dos seus deveres quando assinou o 

contrato, tendo que pagar os reajustes mencionados, os quais totalizam 

R$1.790,79, de modo que pugna pela improcedência da ação e formula 

pedido contraposto de pagamento do valor de R$1.790,79. Com efeito, 

resta incontroverso que a reclamante frequenta o curso de Ciências 

Contábeis disponibilizado pela instituição reclamada. Incontroverso também 

que houve a inscrição em cadastro de inadimplentes em desfavor da 

reclamante, por iniciativa da reclamada, conforme consta no comprovante 

juntado à inicial. Pois bem, no caso de inscrição em órgãos de restrição ao 

crédito,, cabe à parte requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. 

A requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança. Em 

primeiro lugar, não foi demonstrada a origem do débito de R$788,08, visto 

que conforme comprovou a aluna, possuía a mesma financiamento total da 

mensalidade, sendo 100% pelo FIES. Assim, os demais serviços que alega 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 186 de 704



a requerida que foram prestados individualmente para autora deveriam ser 

cabalmente comprovados, o que não aconteceu. A autora juntou apenas 

um “extrato financeiro”, mas não há qualquer comprovação de que tais 

serviços tenham sido realmente prestação para a requerente, pois não há 

qualquer assinatura ou alguma prova da realização dos mesmos. Vale 

ressaltar que o extrato é produzido de maneira unilateral pela requerida, 

não pode se afirmar a veracidade dos valores lá lançados, que podem ser 

facilmente alterados pela Universidade. Assim, não há nos autos prova da 

legalidade do valor cobrado, pois ausente prova concreta de onde se 

originou tal débito. Sendo assim, Declaro ilegal a cobrança do valor de 

R$788,08, nos termos da fundamentação, julgando, por consequência 

lógica, improcedente o contrapedido formulado. Vale ressaltar que a 

reclamada nem mesmo chega a um consenso sobre qual o valor 

supostamente devido, pois inscreve a autora por um débito de R$788,08, 

menciona na contestação que o débito é de R$1.790,79 enquanto nos 

extratos juntados o valor do débito é de R$2.686,20. Desta feita, 

evidenciada a conduta ilícita da reclamada, ao providenciar a inscrição por 

débito inexistente, o dano moral daí decorrente é o que se denomina dano 

moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País, enquanto que a reclamante é pessoa 

presumivelmente não abastada, considerando-se ter recebido o benefício 

de 100% do FIES. Pessoas dessa condição, usualmente, fazem grande 

questão de preservar o bom nome que ostentam, até mesmo porque o 

acesso a bens de consumo somente lhes é possível mediante 

parcelamento das compras. Embora seja essa a aparente postura da 

reclamante, passou pelo constrangimento de ter recusado o acesso ao 

crédito, fato que, não é difícil imaginar, lhe causou enorme frustração e 

constrangimento. Nesses termos, reputo adequado o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), suficiente para compensar a reclamante pela angústia 

experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, 

por meio da melhor administração de seus bancos de dados e sistemas 

administrativo e financeiro. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, 

para o efeito de declarar a inexistência do débito impugnado, no valor de 

R$ 788,08, decorrente do contrato n. AG00000002790258, e condenar a 

reclamada ao pagamento em favor da reclamante, a título de danos morais, 

do valor de R$ 8.000,00 (doze mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), qual seja, a data da inscrição indevida. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

24 de maio de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002970-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

CARLA ANDREA CALEGARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANE RIBEIRO MARCA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002970-57.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 11962365, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005691-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

ELZA FAGANELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

RECLAMAÇÃO Sorriso - MT, 28 de setembro de 2018. Senhor(a): BANCO 
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BRADESCO S.A. Núcleo Cidade de Deus, 2º andar, Vila Yara Osasco/SP 

CEP 60.299-00 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da(o) peça inicial , cuja cópia segue anexa 

como parte integrante desta carta, para comparecer, acompanhado de 

advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para 

o dia 03 DE ABRIL DE 2019 ÀS 08:40HORAS na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, Nela 

oferecer defesa escrita ou oral. BEM COmO A INTIMAÇÃO DA LIMINAR 

DEFERIDA NOS AUTOS: PARA DETERMINAR à reclamada que suspenda 

os descontos efetuados no benefício previdenciário do reclamante 

decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e Empréstimo 

Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais), para cada desconto efetuado no caso de não cumprimento. 

NÚMERO DO PROCESSO: 1005689-75.2018.8.11.0040 PARTE 

RECLAMANTE: ELZA FAGANELLI ADVOGADO PARTE RECLAMANTE: 

FERNANDO PARMA TIMIDATI E OUTROS PARTE RECLAMADA: BANCO 

BRADESCO S.A. ADVOGADO DA PARTE RECLAMADA: DEFERIDA: 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à 

reclamada que suspenda os descontos efetuados no benefício 

previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem 

Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, 

até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai 

fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de 

não cumprimento. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judicial de 

do juizado e Informações: Rua Canoas Nº 641 - Bairro: Centro - Cidade: 

Sorriso-MT Cep:78890000 - Fone: 66-3545-8400.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005688-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

OLINDA SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005688-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: OLINDA SEBASTIAO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. No que tange 

à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado no 

caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005689-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

MARIZETE LUIZA RIGO (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005689-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIZETE LUIZA RIGO 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado no 

caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005691-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

ELZA FAGANELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005691-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELZA FAGANELLI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. No que tange 

à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 
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determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado no 

caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004057-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004057-14.2018.8.11.0040. AUTOR(A): BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Considerando que a parte 

autora não pode ser parte no juizado especial da Fazenda Pública, eis que 

não se trata de microempresa e/ou empresa de pequeno porte (art. 5ª, I, 

da Lei n. 12.153/2009), determino o retorno dos autos à 4ª Vara da 

Fazenda Pública desta Comarca. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005658-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUSA CONCEICAO (REQUERENTE)

ANTONIO LENOAR MARTINS (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005658-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE SOUSA CONCEICAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. No que tange 

à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005660-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

DILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MEYER (REQUERIDO)

LORESTANIA PIAIA MEYER (REQUERIDO)

JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005660-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DILSON DA SILVA 

REQUERIDO: JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, JONAS 

HENRIQUE MEYER, LORESTANIA PIAIA MEYER Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178668 Nr: 8266-77.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA, Rg: 

5080721, Filiação: Elza Pereira Borges e Luiz Borges de Sousa, data de 

nascimento: 23/11/1984, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso,via de 

sua ageten signatária, e que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

legais, vem com base o Inquérito Policial incluso,oferecer denúncia em 

face de Clemilton Pereira de Souza, qualifiadonos autos, pela pr´tica do 

fato elituoso a seguir transcrito. Consta do referido caderno informativo 

que no dia 01/05/2017, por volta das 19:30 horas,em uma via pública no 

Distrito de Boa Esperança, nesta comarca, o acusado conduzia veiculo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

alcool, capaz de determinar dependêcnia. Consta que nas circunstancias 

acima escritas o acusado praticou lesão corporal culposa na direção do 

veículo, contra a vítima Jenifer Mirian Ramos da Cruz, conforme BO de 

ocorrências de fls 14/15. Ainda no mesmo desenrolar casuístico sobredito 

que o acusado deixou de prestar imediato socorro à vítima. Pelo que narra 

o procedimento investigatório na dta e horário dos fatos supracitados a 

Polícia militar foi acionada e que teri acontecido um acidente de trânsito no 

referido endereço, nde o condutor de uma motocicleta teria atropelado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 189 de 704



umagarota, e que por sua vez evadiu-se do local sem prestar socorro. Por 

conseguinte a Polícia Milita realizou rondas pelodistrito no intuito de 

localizar o acusado, quando na Rua dos Cabaras, em uma quitinete o 

próprio acusado foi localizado em visível estadode embriaguez alcoólica e, 

que de imediato conessou o atropelamento. Diante dos lavrou-se o BOPM 

para adoção das devidas providências, e, encaminhou-s referido acusado 

para a Delpol, Posto isso, o Ministério Público oferece denúncia em face de 

Clemilton Pereira de Souza, como incurso nas penas do aretigo 306 caput, 

do CPP, nos atigos 303 e 304 do CTB, requerendo que recebida e autuada 

esta seja o mesmo citado para responder acusação por escrito no prazo 

de 10 (dez) dias.

Despacho: Processo nº. 8266-77.2017.811.0040.Código nº. 

178668.Inquérito PolicialEstando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do 

acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de 

constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.Em tocante a solicitação ministerial de item “b”, deixo 

de analisar o pedido, uma vez que os referidos documentos não foram 

encaminhados juntamente com os autos. Considerando o disposto no 

artigo 89 da Lei n.º 9099/95 entende-se aplicável a suspensão condicional 

do processo, visto que as penas mínimas correspondentes aos artigos 

denunciados encontram-se dentro dos limites do benefício. Desde já 

designo audiência para o dia 9 de abril de 2018, às 15:00horas, para 

apresentação da proposta de suspensão condicional do processo. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 13 de dezembro de 

2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza 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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 26 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147238 Nr: 2629-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENISE PEDROSO, Cpf: 54504830159, 

Rg: 10747036, Filiação: Maria das Graças C. Pedroso e Ivo Santana 

Pedroso, data de nascimento: 23/04/1976, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), médica veterinária, Telefone 9962-7045. 

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 Ministerio Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária,no uso de suas tribuições legais, vem, com base no 

Inquérito Policialincluso, oferecer denúncia em face de Denise Pedroso, 

qualificada nos autos, pela pr´tica dos fats a seguir descritos: Notician os 

autos que na data de 05/03/2015, por volta das 11 horas, nas 

dependências do estabelecimento comercial Delmoro Supermerdados, a 

acusada subtraiu par si ou para outrem um frasco de shampoo e outro de 

condicionador da marca Haskel seis caixas de sabonete,duas caixas de 

creme dental duas caixas de suco três sacos de pão de forma fatiado, 

dois K de batatas uma sacola de cebola um fardo de refrigerant em 

prejuízo da vítima Supermercados Del Moro. Segundo restou apurado, nas 

condições de tempo e data alhures dscritas, a indiciada se deslocou até o 

refrido supermercado, na oportunidade em que retirou uma sacola de 

plástico fornecida pelo próprio mercado e, então passou a transferir os 

produtos mencionados das prateleiras para a sacola guardando então a 

sacola com os produtos dentro de sua blusa. Ato contínuo a a acusada foi 

abordada pela seguranças do local quando estava chegando no 

estacionamento do mercado.Posto isso o Ministério Público oferece 

denúncia em face de Denise Pedroso, como incursa nas penas do artigo 

155 Caput do CP, requerendo que recebida e atuada esta seja a mesma 

citada para responder cusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 

41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, 

por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo 

melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, 

salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Distribua-se, 

registre-se e autue-se como Ação Penal.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, 

para no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à acusação nos 

termos dos artigos 396 e 396-A do CPP.Nos termos do Provimento nº 

30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá o Sr. Oficial de 

Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir Advogado ou se deseja 

que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Na última 

hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à Defensoria 

Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, disponibilizado pelo 

TJMT.INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público no item 

“2” de fl. 44, que objetiva a requisição de informações, dirigidas à 

órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter folha/certidão de 

antecedentes criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da 

legislação de regência, o Ministério Público, na condição de ‘dominus litis’ e 

atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de 

conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar 

diretamente documentos e informações [art. 129, incisos VI e VIII da 

CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 

13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo Penal]. O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se 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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 26 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136282 Nr: 8633-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Cpf: 

61152556355, Rg: 045588052012-1, Filiação: Maria dos Anjos da Costa e 

Manoel Dias Pereira, data de nascimento: 04/06/1988, brasileiro(a), natural 

de Imperatriz-MA, solteiro(a), Telefone 66-9600-6730. atualmente em local 

incerto e não sabido
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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 Esstado de Mato Grosso, e que 

esta subscreve, no uso de suas atribuições legis, vem, a presença de 

Vossa Excelência, com base no termo circunstanciado incluso, oferecer 

denúncia em face de Antonio da Costa Pereira, qualificado nos autos, pela 

prática dos fatos delituosos a seguir transcrito. Noticiam os autos que no 

dia 12/09/2015, por volta das 20 horas, em uma casa denominada 

Lanchonete do Negão e Maria, nesta urbe, o acusado perturbou o 

sossego alheio. De acordo coms as informações no caderno 

investigatório, o acusado estava no local com volume de som ede 

exacerbado, momento em que fora acionada a Guarnição da Polícia Militar, 

através de denúncia anônima. Diante da situação o suspeito fora 

encaminhado para a Delegacia para s devidas providências. Posto isso o 

Minist´rio Público oferece denúncia em face de Antonio da Costa Pereira, 

como incursonas penas do artigo 42 da Lei n. 3.688/41, requerendo que 

recebid e autuada esta seja o mesmo citado paa responder acusação por 

escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos, etc.Em tempo, estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da 

ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo 

probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, também, melhor 

instrução, recebo-a integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se 

como ação penal. CITE-SE e INTIME-SE o acusado no endereço de fs.57, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à acusação nos 

termos dos artigos 396 e 396-A do CPP.Desde já designo audiência para o 

dia 18 de maio de 2018, às 13:30 horas, para apresentação da proposta 

de suspensão condicional do processo. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se 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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 26 de setembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 164063 Nr: 11-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA, ANDRÉ DA 

SILVA SIQUEIRA, ROSIEL OLIVEIRA DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DE LIMA 

BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

 Considerando a manifestação do Parquet em fl. 396, expeça-se Carta 

Precatória para a oitiva das testemunhas EVA NUNES DA SILVA, 

REGINALDO BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA, HENRIQUE GUIMARÃES 

BERALDO, respectivamente, para as Comarcas de São José do Rio 

Claro/MT, Alto Paraiso/RO, e Lucas do Rio Verde/MT, atentando-se para 

os endereços consignados em fl. 376.

 Designo audiência de continuação para o dia 16 de outubro de 2018, às 

14h00min.

 Intime-se a testemunha Vitória Caroline no endereço consignado em fl. 

376.

 Requisitem-se os PMs Victor Hugo e Jocinei, conforme termo de audiência 

de fl. 343v.

 Intimem-se e/ou requisitem-se os acusados Roziel, observando o 

endereço de fl. 381, e Douglas.

 Considerando o termo de audiência de fl. 343 bem como a manifestação 

da defesa de fl. 382 deixo de determinar a intimação dos acusados Luis 

Fernando e André para comparecer a audiência designada, visto ainda 

que conforme fl. 343 fora aplicado aos mesmos a regra do art. 367 do 

CPP.

 Cientifiquem-se o MPE e as defesas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 156961 Nr: 5576-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Intimação do(a) advogado(a da parte autora para que compareça nesta 

Secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar a Carta Precatória 

expedida para a Comarca de São Paulo - SP, para posterior distribuição 

junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 159864 Nr: 9196-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, ILDO 

CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 161030 Nr: 11363-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMBOZZI SOLDAS LTDA, BANCO SAFRA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN CARUZO - 

OAB:172..893, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que compareçam nesta Secretaria e 

retirem a certidão de inteiro teor requerida, no prazo de cinco dias, cuja via 

original encontra-se na contra-capa dos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 152458 Nr: 1104-25.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NUNES DE OLIVEIRA, R. N. DE 

OLIVEIRA TERRAPLANAGEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 180660 Nr: 22605-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES ARANTES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 134 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 249,80 (Duzentos e 

Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Aloisio Francisco Jacoby, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 158050 Nr: 6645-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão do Oficial 

de Justiça às fls. 118/119, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 291556 Nr: 18277-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - OAB:OAB/PR 24.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover a emenda à 

inicial, com a indicação do endereço eletrônico das partes e a profissão do 

demandado, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Sem prejuízo da determinação anterior, APENSE-SE o vertente feito aos 

Autos n. 2314-14.2013.811.0055 (Código: 153652) e aos Autos n. 

1374-73.2018.811.0055 (Código: 270294).

Por fim, com a manifestação da parte autora e promovido o apensamento 

do feito, nos termos do parágrafo anterior, CONCLUSOS com a urgência 

que o caso requer.

INTIME-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255447 Nr: 21015-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR, 

Cpf: 02743874171, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, para 

tomar ciência da r. sentença abaixo transcrita, bem como para, querendo, 

apresentar recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Vistos.BANCO BRADESCO S.A ingressou com a 

presente demanda em face de MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR, 

todos qualificados nos autos.Entre um ato e outro, as partes noticiaram a 

composição amigável da lide, pugnando pela homologação do acordo e 

pela extinção do feito (fls. 73/74-verso).Os autos vieram-me conclusos.É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Realmente, as partes 

transacionaram às fls. 73/74-verso, não restando alternativa senão a 

homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do Código Civil.Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 73/74-verso, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do 

CPC.Custas e honorários conforme acordado.P.I.C.Após o transito em 

julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 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, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 27 de setembro de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 226299 Nr: 15309-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B

 VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 180 e a manifestação da 

requerida de fls. 185, cancelo, por ora, a audiência deisgnada às fls. 181.

Intime-se o requerente (com urgência e por qualquer meio expedito de 

comunicação) acerca do cancelamento do ato e a fim de que se 

manifeste, em 5 dias, sobre eventual interesse em revisão do acordo 

formulado no termo de audiência de fls. 158/159.

Caso não haja manifestação, determino desde já a remessa dos autos ao 

arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286544 Nr: 14364-96.2018.811.0055

 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: FSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 48/49, que designo o dia 

07/12/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178797 Nr: 20913-64.2014.811.0055

 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: HYORRANA TAISSA SANTOS, OLIVETE TEREZINHA 

LOCATELLI SANTOS, WILSON FRANCISCO ROTTA, COOPERATIVA MISTA 

AGROINDUSTRIAL DO VALE DO JAMANXIM - COMAJAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, CRESLAINE MACIEL PEGO - OAB:24139/MT, 

DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, HERMES BEZERRA 

DA SILVA NETO - OAB:11405, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, dando-se prosseguimento ao feito, conforme determinado 

pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato e em observância ao que 

dispõe o art. 721, do CPC:I – PROCEDA-SE com as buscas para 

localização do Sr. Antonio Carlos Godoi dos Santos nos sistemas 

BacenJud, Renajud, Siel e Infojud (desde já anexas a presente decisão).II 

– CITE-SE o Sr. Antonio Carlos Godoi dos Santos por edital, considerando 

que as pesquisas BacenJud, Renajud, Siel e Infojud, restaram infrutíferas, 

conforme ordem de requisição de informações anexadas a presente 

decisão.Não havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz 

necessária ainda à nomeação de curador especial.Assim, considerando a 

regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

NOMEIO-LHE curador especial, na pessoa do Defensor Público.III – 

ADMITO o Sr. Wilson Francisco Rotta e a Cooperativa Mista Agro-Industrial 

Vale do Jamanxim – COMAJAL, como terceiros interessados, devendo 

estes serem intimados de todos os atos processuais;IV – CITEM-SE os 

demais filhos, quais sejam, Katiussa dos Santos e Zuch Mairo dos Santos, 

nos termos do art. 721, do CPC, para querendo manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias.V - DEFIRO a produção de provas, para tanto, FIXO como 

pontos controvertidos, os seguintes:a)Demonstração precisa da 

existência de corpo sepulto (ou não) que não foi submetido a exame 

médico ou a declaração de testemunhas;b)Demonstração do 

desaparecimento do Sr. Antônio Carlos e sua provável morte e as 

circunstâncias de seu desaparecimento;c)Demonstração de que o 

desaparecido estava em provável situação de perigo de vida; 

d)Demonstração da data provável do falecimento do Sr. Antônio Carlos.VI 

– DEFIRO a oitiva das testemunhas arroladas pelos terceiros interessados 

às fls. 247/250 e 326/328.VII - DESIGNO a data de 04/04/2019, às 13:30 

horas para realização da audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento.Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.....

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249676 Nr: 16369-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE PEREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando a petição de fls. 51/55 da executada, intimo a 

exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222793 Nr: 12284-33.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURICIO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 222793.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do processo até 27/12/2018.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153704 Nr: 2364-40.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO DONIZETE GALLEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GALLEGO - 

OAB:9.809 OAB/MT

 Autos nº: 153704.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora dos bens indicados às fls. 179.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243471 Nr: 11565-17.2017.811.0055

 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: UELIOMAR ARTUR DA SILVA, GMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Autos nº: 243471.

 Natureza: Cobrança de seguro DPVAT.

 Requerente: Ueliomar Artur da Silva e outro.

Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT por morte ajuizada por 
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Ueliomar Artur da Silva e Gabriel Mendonça Silva em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, todos já qualificados.

 Em suma, alega a parte Requerente que a de cujus Pamella Steffany 

Mendonça Fonseca foi vítima fatal de um acidente de trânsito ocorrido no 

dia 02.10.2016, tendo como causa da morte “insuficiência cardíaca, 

traumatismo crânio – encefálico, acidente de trânsito”, conforme certidão 

de óbito juntada às fls. 20.

Aduz que são os únicos herdeiros da de cujus, sendo o Requerente 

Ueliomar na qualidade de companheiro e o Gabriel na de filho.

Desse modo, a parte Requerente pleiteia a condenação da parte 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

 Pugna pela concessão da justiça gratuita.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/39.

A inicial foi recebida à fls. 40, oportunidade na qual foram concedidos os 

benefícios da justiça gratuita, determinada a citação da parte Requerida, 

bem como foi designada audiência de tentativa de conciliação.

Devidamente citada, às fls. 42, a parte Requerida compareceu na 

audiência de conciliação, tendo restado infrutífera, conforme fls. 44.

A parte Requerida apresentou contestação, às fls. 47/71, alegando, em 

sede de preliminar, a ilegitimidade ativa, a ausência de prévio requerimento 

administrativo e a não comprovação de residência para fixação do foro 

competente.

No mérito sustentou a insuficiência probatória, a não comprovação da 

qualidade de herdeiros e o limite da indenização, pugnando, ao final, pela 

total improcedência da ação.

A parte Requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 75/81.

Às fls. 83 foi determinada a especificação de provas, tendo a parte 

Requerida pugnado pela produção de prova documental e testemunhal, 

enquanto a parte Requerente pelo julgamento antecipado da lide.

Às fls. 87/88 o processo foi saneado, sendo rejeitadas todas as 

preliminares arguidas pela parte Requerida. Na mesma oportunidade foi 

determinada a produção de prova documental, com a expedição de ofício 

ao INSS, para comprovação da relação de dependentes da de cujus.

O INSS, às fls. 92, respondeu o ofício, informando a ausência de benefício 

em nome da falecida e consequentemente de herdeiros habilitados.

As partes, às fls. 97/98, manifestaram ciência em relação ao ofício.

Às fls. 99 foi determinada a intimação do Ministério Público, haja vista o 

interesse de incapaz, tendo o mesmo se manifestado às fls. 101/102, 

sustentando pelo julgamento antecipado do feito, bem como pela 

procedência integral da presente ação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Não havendo questões prejudiciais a serem decididas, passo a analisar o 

mérito da presente ação, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 

1988.

Pois bem. Pretende a Requerente receber indenização no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mais atualização monetária e 

juros, a título de seguro obrigatório DPVAT, em razão do acidente de 

trânsito que vitimou Pamella Steffany Mendonça Fonseca.

Nessa esteira, cumpre-me consignar que o seguro obrigatório foi criado 

pela Lei n.º 6.194/74, visando a indenização de todas as pessoas que se 

tornam vítimas de acidentes de trânsito, ocasionados por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado.

 Para o pagamento da indenização securitária em questão é necessária a 

comprovação do acidente de trânsito e do dano decorrente, ou seja, a 

invalidez permanente ou morte, a teor do que dispõe o art. 3º, inciso I, da 

Lei nº 6.194/74:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada:

 I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte”.

 In casu, encontra-se comprovado nos autos o falecimento de Pamella 

Steffany Mendonça Fonseca, vítima de acidente de trânsito, por meio do 

boletim de ocorrência às fls. 17/19, da certidão de óbito de fls. 20 e do 

exame de necropsia às fls. 25/33.

Por outro lado, encontra-se comprovada ainda a condição de beneficiários 

da parte Requerente, haja vista que o Sr. Ueliomar Artur da Silva era 

companheiro da de cujus, conforme consta na certidão de óbito, bem 

como nas declarações de fls. 21/23, e Gabriel Mendonça Silva é filho da 

falecida Pamella Steffany Mendonça Fonseca, de acordo com a certidão 

de nascimento de fls. 15.

 Assim, preenchidos todos os requisitos legais inerentes à espécie, o 

pedido de pagamento da indenização merece ser acolhido.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EVOLUÇÃO 

MORTE – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO, 

LAUDO PERICIAL E RELATÓRIO MÉDICO PÓS MORTE – NEXO CAUSAL 

CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM 

SEDE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de 

Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência 

do nexo de causalidade entre o evento danoso e a morte da vítima, 

assistem aos herdeiros o direito de receber a indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT.

A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima 

de acidente automobilístico, será paga no valor de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), a teor do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 6.194/74.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal majorará os honorários 

advocatícios em grau recursal.”

(TJ-MT - Ap 17661/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

15/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - 

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILISTICO - MORTE - NEXO CAUSAL - 

CERTIDÃO DE ÓBITO - COMPROVAÇÃO. - A presença do Boletim de 

Ocorrência é importante, mas não imprescindível para o ajuizamento da 

ação de cobrança do Seguro DPVAT. - Ficando provado que a vítima 

faleceu em razão de acidente de automóvel, inclusive pelas informações 

da certidão de óbito, cabível é a indenização do seguro DPVAT.”

(TJ-MG - AC: 10702150618396001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2017)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na inicial, para o fito 

específico de condenar a Requerida a pagar à parte Requerente o valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data do acidente e juros de mora 

legais contados da citação.

 A título de sucumbência, condeno a parte Requerida a pagar as 

despesas, custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o 

valor da condenação, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167610 Nr: 7820-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS VETTORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Nicolino - 

OAB:12.900

 Autos nº: 157552 e 167610.

 Natureza: Revisional e busca e apreensão.

 Requerente: Vinicios Vettorelo.

 Requerido: Banco Volkswagen S.A.

 Vistos,
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 Vinicios Vettorelo ajuizou em 23/07/2013 ação declaratória de nulidade de 

cláusulas ilegais c.c. ordinária de revisão contratual com pedido de tutela 

antecipada em face do Banco Volkswagen S.A., bem como em 29/07/2013 

o Banco Volkswagen S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em 

desfavor de Vinicios Vettorelo, ambos qualificados nos autos.

Na ação revisional foi reconhecida a conexão com a ação de busca e 

apreensão, sendo determinado o julgamento simultâneo, conforme decisão 

de fls. 281.

Assim, diante da existência de conexão/continência entre a ação 

revisional e a ação de busca e apreensão, cumpre-me proferir julgamento 

conjunto, prolatando uma única sentença a fim de se evitar decisões 

conflitantes e propiciar a economia processual.

 Em observância ao disposto no art. 489, I, do CPC, passo a relatar ambos 

os processos, registrando as principais ocorrências havidas no 

andamento dos feitos, a começar pela ação revisional de contrato (cód. 

n.º 157552), que foi primeiro ajuizada.

 Vinicios Vettorelo aduziu na ação revisional que firmou com a parte 

requerida Banco Volkswagen S.A. contrato de financiamento para a 

aquisição do veículo VW/Amarok CD 4X4 Trend, ano/modelo: 2011/2012, 

cor branca, placa: NPO-7161, no valor de R$ 91.153,66 a ser pago em 60 

parcelas mensais de R$ 2.374,49.

 Alegou a ilegalidade das taxas de juros remuneratórios cobrados pela 

parte requerida e pugnou por sua modificação para que incidam as taxas 

legais.

 Sustentou ainda a ilegalidade da cobrança cumulada de juros moratórios 

com juros remuneratórios, a cobrança de taxas e despesas como tarifa de 

cadastro, prêmio de seguro, gravame eletrônico e registro de contrato e 

da capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com 

outros encargos moratórios.

 Requereu a concessão de antecipação de tutela para que fosse 

autorizado o depósito mensal de R$ 2.374,49, que a parte requerida se 

abstivesse de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a 

manutenção na posse do veículo e o afastamento da mora.

 Postulou ainda pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em 

especial a inversão do ônus da prova, bem como a concessão da 

gratuidade da justiça.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 24/39.

A inicial foi recebida às fls. 40/41, oportunidade em que foi deferida 

antecipação de tutela pretendida, sendo autorizado o depósito mensal das 

parcelas nos valores do boleto bancário; afastada a mora enquanto 

estivesse sendo efetuando o pagamento nas datas e formas previstas no 

boleto; a manutenção na posse do veículo; e que o requerido que se 

abstivesse de enviar o nome do autor aos cadastros de restrições de 

crédito e se tivesse incluído, que promovesse a retirada, sob pena de 

multa diária.

Foi ainda deferido o pedido de inversão do ônus da prova e concedida à 

gratuidade da justiça.

 Às fls. 94/116 a parte requerida informou a interposição de agravo de 

instrumento em face da decisão de fls. 40/41, cujo recurso foi improvido, 

conforme fls. 243/247.

Pessoalmente citada (fls. 42v), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 120/186 alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão 

da ação até o julgamento dos RESP. nº 1.255.573 e nº 1.251.331. Também 

alegou a inépcia da petição inicial, a falta de interesse de agir, a ausência 

de causa pretendi, impossibilidade jurídica do pedido revisional, 

impossibilidade de consignação das parcelas, a possibilidade de inscrição 

do nome no cadastro de proteção ao crédito e a impossibilidade da parte 

autora permanecer na posse do bem.

No mérito, alegou a litigância de má-fé da parte autora, impugnou os 

cálculos apresentados, defendeu a legalidade das taxas e encargos 

pactuados e alegou não ser cabível a inversão do ônus da prova.

Instruiu a contestação com os documentos de fls. 187/232.

Às fls. 236/238 a parte requerida pugnou pela revogação da liminar, em 

razão da parte autora não ter depositado mensalmente o valor das 

parcelas.

 Às fls. 249 foi determinado que certificasse a periodicidade dos 

depósitos, sendo que às fls. 253 foi certificado a inexistência de 

depósitos.

Às fls. 254/255 foi juntada cópia da decisão que revogou a gratuidade da 

justiça anteriormente concedida à parte autora.

Às fls. 256/257 foi juntada cópia da decisão que rejeitou a impugnação ao 

valor da causa.

Às fls. 267/269 requereu a juntada do comprovante de pagamento das 

custas de distribuição.

Às fls. 276 foi determinada a intimação da parte autora para apresentar os 

comprovantes de depósitos mensais, porém, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não comprovou os depósitos, conforme certidão 

de fls. 278.

Às fls. 281 foi revogada a liminar concedida às fls. 40/41v, haja vista a 

ausência de comprovação do depósito mensal das parcelas. Também foi 

reconhecida a existência de conexão entre a ação revisional e a de busca 

e apreensão, sendo determinada suspensão da ação para julgamento 

simultâneo após a efetiva apreensão do veículo ou conversão da ação em 

execução.

 Foi autorizado o levantamento pela parte requerida da única parcela 

depositada nos autos, tendo sido expedido alvará às fls. 285.

Vieram os autos conclusos.

 Passo agora ao relatório da ação de busca e apreensão (cód. n.º 

167610).

Banco Volkswagen S.A. alegou que firmou com a parte requerida Vinicios 

Vettorelo a cédula de crédito bancário nº 25570573, em 06/01/2012, 

concedendo-lhe um crédito de R$ 91.153,66 para pagamento em 60 

parcelas mensais de R$ 2.374,49, com alienação fiduciária do veículo 

VW/Amarok CD 4X4, ano/modelo: 2011/2012, placa: NPO-7161.

Afirmou que a parte requerida deixou de pagar as parcelas vencidas a 

partir de 06/04/2013, assim, requereu a busca e apreensão do veículo 

dado em garantia.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 10/36, tendo a ação sido 

distribuída em Primavera do Leste-MT.

Às fls. 40 foi concedida a liminar de busca e apreensão.

Às fls. 50 a parte autora requereu a remessa dos autos para esta 

Comarca de Tangará da Serra-MT, haja vista a conexão com a ação 

revisional aqui distribuída, o que foi deferido às fls. 53.

O processo de busca e apreensão foi apensado a ação revisional, sendo 

que às fls. 57 foi determinada a suspensão da presente ação.

Às fls. 69 foi noticiada a revogação da liminar concedida na ação 

revisional, contudo, foi indeferido o pedido de expedição de mandado de 

busca e apreensão do veículo em razão da informação de que ele se 

encontrava em Balsas-MA.

 Às fls. 78 foi tentada a apreensão do veículo, contudo, não foi localizado.

 Foram realizadas buscas do endereço da parte requerida (fls. 86 e fls. 

90), porém, foram encontrados os mesmos já constantes dos autos.

 Às fls. 97 a parte autora requereu a conversão da ação de busca e 

apreensão em execução.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Em primeiro lugar devo pontuar que, mesmo não estando proferindo 

propriamente uma sentença no processo código 167610, entendo ser o 

caso de julgamento em um único ato decisório, seja pela conexão, sejam 

pelos efeitos diretos que a sentença da revisional acabará tendo na 

apuração do saldo credor a ser perseguido após a conversão da busca e 

apreensão em execução.

 Pois bem, analisando detidamente a ação revisional cód. nº 157552 e a 

ação de busca e apreensão cód. nº 167610, processos esses que foram 

reunidos para julgamento conjunto, concluo ser possível julgar 

antecipadamente ambos os processos, com fundamento no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Incialmente passo a analisar as preliminares arguidas na ação revisional 

cód. nº 157552 pela parte requerida Banco Volkswagen S.A. de 

necessidade de suspensão da ação até o julgamento dos RESP. nº 

1.255.573 e nº 1.251.331, inépcia da petição inicial, a falta de interesse de 

agir, a ausência de causa pretendi, impossibilidade jurídica do pedido 

revisional, impossibilidade de consignação das parcelas, a possibilidade 

de inscrição do nome no cadastro de proteção ao crédito e a 

impossibilidade da parte autora permanecer na posse do bem.

 A preliminar de suspensão da ação até o julgamento dos RESP. nº 

1.255.573 e nº 1.251.331 perdeu o objeto, uma vez que referidos 

recursos já foram julgados, não existindo mais a determinação da relatora 

de suspensão das ações.

 Assim, resta prejudicada referida preliminar.

 Quanto à alegação de inépcia da inicial por descumprimento do art. 285-B 

do CPC/73, verifico que a parte autora apresentou o valor que entende 

incontroverso, inclusive juntou planilha de cálculo, bem com requereu o 
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depósito judicial da parcela no valor prevista no contrato/carnê, não 

havendo, portanto violação ao mencionado dispositivo legal, razão pela 

qual, afasto a preliminar.

 Com relação à alegação de falta de interesse de agir da parte autora, 

relembro que o interesse de agir deve ser analisado diante do trinômio 

utilidade/necessidade/adequação, ou seja, aquele que apresentar 

necessidade da tutela jurisdicional, pleiteando, através de instrumento 

adequado, a satisfação de sua pretensão, preenche tal condição legal 

para ingressar em juízo.

 No caso, a parte autora pretende a declaração de nulidade de cláusula 

contratual supostamente abusiva, assim, verifico estar presente a 

utilidade, a necessidade e a adequação do presente processo devendo, 

portanto, ser afastada a preliminar aventada.

 A preliminar de ausência de causa pretendi, sob o argumento de que a 

parte autora não ter indicado quais as cláusulas do contrato entende 

abusiva e ausência de fundamentação jurídica, também não merece 

prosperar, pois foi relatado na inicial que a parte autora não possuía cópia 

do contrato, contudo, foi exposto de forma satisfatória a causa de pedir e 

pedido, não existindo razões para o acolhimento da preliminar.

 Também não merece acolhimento a preliminar de carência de ação por 

impossibilidade jurídica de revisar o contrato e de consignação das 

parcelas, pois havendo alegação de ilegalidades nas taxas e encargos, 

mostra-se plenamente possível, ao menos no campo hipotético, sua 

revisão e o depósito judicial da prestação.

 No que tange às alegações de possibilidade de inscrição do nome no 

cadastro de proteção ao crédito e a impossibilidade da parte autora 

permanecer na posse do bem, tais questões foram apreciadas pelo TJMT 

no agravo de instrumento interposto pela parte requerida, conforme fls. 

243/247.

 Ademais, a liminar concedida foi revogada, uma vez que a parte autora 

deixou de depositar judicialmente o valor das parcelas, razão pela qual, 

resta prejudicada essa preliminar.

 Analisadas e afastadas as preliminares, passo à apreciação do mérito, 

expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência do art. 93, 

inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

 1. Da revisão da cédula de crédito bancário.

1.1 - Dos juros remuneratórios:

 Com relação à limitação de juros pelas instituições financeiras, o Supremo 

Tribunal Federal já pacificou que a estas não se aplicam às disposições da 

Lei de Usura, bem como o teto então previsto no art. 192, parágrafo 3º, da 

Constituição Federal, cuja eficácia era dependente de complementação, in 

litteris:

 “Súmula 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema 

financeiro nacional”.

 “Súmula 648 - A norma do §3° do art. 192 da Constituição, revogada pela 

emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 

ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei 

Complementar”.

 Desse modo, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitido seu afastamento 

somente se constatada a exorbitância do encargo, o que não restou 

comprovado do caso em apreço.

 Por essa razão, mantenho as taxas de juros contratadas pelas partes.

1.2. Da capitalização de juros:

No tocante à capitalização mensal dos juros, cumpre-me consignar que, 

se o contrato bancário foi confeccionado após a vigência da Medida 

Provisória n° 1963-17/2000 (reeditada sob o n° 2170/36), permitida está a 

capitalização mensal dos juros. Neste sentido colaciono os seguintes 

julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO 

INFUNDADA. MATÉRIA DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA 

PERICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA LIMINAR. CPC, ART. 285-A. 

POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à 

anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria 

Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 2. Matéria de direito, que não demanda o 

reexame de cláusula contratual e dos elementos fáticos da lide, tampouco 

justifica a realização de perícia.

3. Cumprido esse requisito e havendo coincidência de entendimento entre 

as instâncias judiciais, passível a matéria de julgamento nos termos do art. 

285-A do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ. 

AgRg no REsp 1415719 MA 2013/0359153-8. Quarta Turma. Ministra Maria 

Isabel Gallotti. Julgado em 17/12/2013. Publicado em 04/02/2014).

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ, não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos 

contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao 

ponto. - Por força do art. 5º da MP 2.170-36, é possível a capitalização 

mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários 

celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira 

medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5º da MP 

1.963/2000). Precedentes. - É admitida a incidência da comissão de 

permanência, após o vencimento do débito, desde que pactuada e não 

cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios, 

e/ou multa contratual. Precedentes. Negado provimento ao agravo no 

Recurso Especial”. (STJ; AgRg-REsp 906.789; Proc. 2006/0265241-1; MS; 

Terceira Turma; Relª Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 24/05/2007; DJU 

11/06/2007; Pág. 315).

Ademais, conforme jurisprudência acima colecionada, a previsão no 

contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

 No caso em apreço, a taxa efetiva anual (22,98% a.a.) prevista na cédula 

de crédito bancário é superior a taxa nominal (1,60% a.m.), o que confirma 

sua contratação.

 Logo, não há que se afastar a cobrança capitalizada dos juros.

1.3. Cobrança de comissão de permanência e encargos da mora:

 No que tange à comissão de permanência, sua cobrança vem sendo 

admitida quando expressamente pactuada, conforme orientação 

pacificada do STJ (Súmula 294 e 296), desde que não cumulada com 

outros encargos, inclusive com a multa contratual. Neste sentido, o 

seguinte precedente da Segunda Seção do STJ:

“Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança. Contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente. Cumulação da comissão de 

permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes da 

Corte. 1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança de 

comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa 

contratual, ademais de vedada a sua cumulação com a correção 

monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas n.º 30, n.º 

294 e n.º 296 da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 

712.801/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda 

Seção, DJU de 04.05.2005).

 Assim, é possível a cobrança de comissão de permanência, em caso de 

inadimplência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros 

moratórios, correção monetária e multa contratual.

 In casu, verifico que há previsão de cobrança de forma cumulada de 

comissão de permanência com juros moratórios e multa, assistindo razão 

à parte autora no ponto em que sustenta a abusividade.

 Com efeito, optando o credor pela cobrança de comissão de 

permanência, exclui-se a possibilidade de exigência cumulativa com os 

encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e 

com os encargos moratórios (juros de mora e multa contratual).

 Por conseguinte, havendo no contrato cumulação esses encargos, 

prevalece a comissão de permanência, conforme orienta a Súmula nº 472 

do STJ:

 “Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual.”

 Portanto, no caso em apreço, na hipótese de inadimplemento, deverá ser 

cobrada apenas a comissão de permanência (excluindo-se os juros 

remuneratórios, juros de mora e multa contratual), cujo valor não pode 

ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos 

no contrato.

1.4. Da cobrança de despesas administrativas:

Em análise ao contrato em epígrafe, verifico que foram cobrados: tarifa de 
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cadastro (R$ 450,00); IOF (R$ 2.492,28) e despesas do emitente: (R$ 

211,38).

 Com relação à tarifa de cadastro, o STJ editou a Súmula 566 que assim 

dispõe: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da 

Resolução-CMN n.º 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa 

de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira”.

Assim, considerando que o contrato foi firmado em 06/01/2012 e que a 

tarifa foi expressamente pactuada, não há ilegalidade em sua cobrança.

Quanto à cobrança de IOF, entendo que deve ser mantida, tendo em vista 

que de fato é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito, cuja exigibilidade 

decorre de expressa previsão legal. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CLÁUSULA ABUSIVA – 

DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - IOF – LEGALIDADE – 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA NO 

PERÍODO DE NORMALIDADE - MORA MANTIDA – MEDIDAS COERCITIVAS 

– POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Pode o magistrado proceder 

ao julgamento antecipado da lide, se a matéria for unicamente de direito, 

podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à 

solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem 

que isso configure supressão do direito de defesa das partes. É vedado 

julgar a abusividade de clausulas contratuais, com fundamento no art. 51 

do CDC, sem pedido expresso formulado no momento oportuno. Possível 

se revela a cobrança de IOF, ao teor do tema repetitivo no REsp nº 

1255573/RS. A capitalização dos juros em periodicidade diária ou mensal é 

admitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 

1.963-17/2000), desde que pactuada, o que restou evidenciado na 

espécie. Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, não constatada a 

exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade 

contratual, não pode ser afastada a mora e seus efeitos.” (TJMT, Ap 

25399/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).

Portanto, mantenho a incidência do IOF.

Quanto à cobrança de “despesas do emitente” a Resolução nº 3.954/2011 

do CMN passou a vedar expressamente tal cobrança, nos termos do art. 

17:

“Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes 

atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a 

ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra 

forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de 

responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes 

da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução 

nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 

de novembro de 2010.”

 Assim, ilegal a cobrança da tarifa de “despesas do emitente”, devendo, 

portanto ser restituída a parte autora o valor de R$ 211,38.

1.5. Do afastamento da mora:

Em consonância com a orientação definida na decisão paradigma, RESP 

1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/08, a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema é a 

seguinte:

“I - Afasta a caracterização da mora:

(i) a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na 

contratação, durante o período da normalidade contratual.

II- Não afasta a caracterização da mora:

(i) o simples ajuizamento de ação revisional;

(ii) a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios 

abusivos na contratação.”

In casu, não foi constatada nenhuma abusividade durante o período da 

normalidade do contrato, de modo que os efeitos da mora não devem ser 

afastados.

 2. Da ação de busca e a preensão.

 O Banco Volkswagen S.A. requereu a conversão da ação de busca e 

apreensão em execução, juntando demonstrativo atualizado de débito.

 Compulsando os autos, verifico que restou frustrada a busca e 

apreensão do veículo, em razão de não foi localizado, o que torna possível 

a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 

911/69, in verbis:

“Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

 Assim, tendo em vista que o bem alinedo fiduciariamente não foi 

localizado e ainda considerando que o feito ainda não foi angularizado, é 

plenamente possível a conversão da ação em execução.

 Dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pela parte autora na ação revisional de contrato (código n.º 157552) para 

declarar apenas a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência 

cumulada com outros encargos, devendo as parcelas em atraso, no 

período de mora, ser acrescidas apenas de comissão de permanência 

(excluindo-se os juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora 

e multa contratual), declarando ilegal ainda somente a cobrança de 

serviços de terceiros, titulada como “despesas do emitente”, no valor de 

R$ 211,38, podendo tais valores ser compensados com o crédito 

eventualmente existente em favor da financeira.

 A título de sucumbência, considerando que a parte requerida sucumbiu 

em parte mínima, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código 

de Processo Civil, condeno a parte autora do processo código 157552 ao 

pagamento por inteiro das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 15% do valor atualizado da causa, ficando esta condenação 

com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Julgo extinto o processo código nº 157552, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de 

estilo.

 Quanto à ação de busca e apreensão (código nº 167610), defiro sua 

conversão em ação de execução, devendo prosseguir na forma do art. 

829 e seguintes do Código de Processo Civil, atentando-se a parte 

exequente para os comandos desta decisão, de modo que deverá 

apresentar planilha de débito respeitando integralmente a sentença hoje 

proferida.

 Assim, após o trânsito em julgado, intime-se a parte exequente Banco 

Volkswagen S.A. para, no prazo de 15 dias, apresentar novo 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos da 

sentença ora proferida na ação revisional, devendo ainda ser deduzido o 

valor do depósito judicial realizado no processo cod. nº 157552, cujo 

montante inclusive já foi levantado pela financeira (alvará judicial de fls. 

285).

 No mesmo prazo deverá a parte exequente indicar o endereço atualizado 

da parte executada, pois no constante dos autos não foi localizado.

 Após, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, devendo ser a mesma advertida de que o prazo 

para embargar é de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do 

mesmo estatuto legal.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, munido da 

segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder de 

imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada, 

sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o 

tendo, será intimado pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as tentativas de citação pessoal e com hora certa, deverá a 

parte exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

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

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287567 Nr: 15265-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 287567.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

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

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

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

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

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

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157552 Nr: 6148-25.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS VETTORELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O, FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.601, 

Leonardo Costa Nicolino - OAB:12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Autos nº: 157552 e 167610.

 Natureza: Revisional e busca e apreensão.

 Requerente: Vinicios Vettorelo.

 Requerido: Banco Volkswagen S.A.

 Vistos,

 Vinicios Vettorelo ajuizou em 23/07/2013 ação declaratória de nulidade de 

cláusulas ilegais c.c. ordinária de revisão contratual com pedido de tutela 

antecipada em face do Banco Volkswagen S.A., bem como em 29/07/2013 

o Banco Volkswagen S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em 

desfavor de Vinicios Vettorelo, ambos qualificados nos autos.

Na ação revisional foi reconhecida a conexão com a ação de busca e 

apreensão, sendo determinado o julgamento simultâneo, conforme decisão 

de fls. 281.

Assim, diante da existência de conexão/continência entre a ação 

revisional e a ação de busca e apreensão, cumpre-me proferir julgamento 

conjunto, prolatando uma única sentença a fim de se evitar decisões 

conflitantes e propiciar a economia processual.

 Em observância ao disposto no art. 489, I, do CPC, passo a relatar ambos 

os processos, registrando as principais ocorrências havidas no 

andamento dos feitos, a começar pela ação revisional de contrato (cód. 

n.º 157552), que foi primeiro ajuizada.

 Vinicios Vettorelo aduziu na ação revisional que firmou com a parte 

requerida Banco Volkswagen S.A. contrato de financiamento para a 

aquisição do veículo VW/Amarok CD 4X4 Trend, ano/modelo: 2011/2012, 

cor branca, placa: NPO-7161, no valor de R$ 91.153,66 a ser pago em 60 

parcelas mensais de R$ 2.374,49.

 Alegou a ilegalidade das taxas de juros remuneratórios cobrados pela 

parte requerida e pugnou por sua modificação para que incidam as taxas 

legais.

 Sustentou ainda a ilegalidade da cobrança cumulada de juros moratórios 

com juros remuneratórios, a cobrança de taxas e despesas como tarifa de 

cadastro, prêmio de seguro, gravame eletrônico e registro de contrato e 

da capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com 

outros encargos moratórios.

 Requereu a concessão de antecipação de tutela para que fosse 

autorizado o depósito mensal de R$ 2.374,49, que a parte requerida se 

abstivesse de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a 

manutenção na posse do veículo e o afastamento da mora.

 Postulou ainda pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em 

especial a inversão do ônus da prova, bem como a concessão da 

gratuidade da justiça.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 24/39.

A inicial foi recebida às fls. 40/41, oportunidade em que foi deferida 

antecipação de tutela pretendida, sendo autorizado o depósito mensal das 

parcelas nos valores do boleto bancário; afastada a mora enquanto 

estivesse sendo efetuando o pagamento nas datas e formas previstas no 

boleto; a manutenção na posse do veículo; e que o requerido que se 

abstivesse de enviar o nome do autor aos cadastros de restrições de 

crédito e se tivesse incluído, que promovesse a retirada, sob pena de 

multa diária.

Foi ainda deferido o pedido de inversão do ônus da prova e concedida à 

gratuidade da justiça.

 Às fls. 94/116 a parte requerida informou a interposição de agravo de 

instrumento em face da decisão de fls. 40/41, cujo recurso foi improvido, 

conforme fls. 243/247.

Pessoalmente citada (fls. 42v), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 120/186 alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão 

da ação até o julgamento dos RESP. nº 1.255.573 e nº 1.251.331. Também 

alegou a inépcia da petição inicial, a falta de interesse de agir, a ausência 

de causa pretendi, impossibilidade jurídica do pedido revisional, 

impossibilidade de consignação das parcelas, a possibilidade de inscrição 

do nome no cadastro de proteção ao crédito e a impossibilidade da parte 

autora permanecer na posse do bem.

No mérito, alegou a litigância de má-fé da parte autora, impugnou os 

cálculos apresentados, defendeu a legalidade das taxas e encargos 

pactuados e alegou não ser cabível a inversão do ônus da prova.

Instruiu a contestação com os documentos de fls. 187/232.

Às fls. 236/238 a parte requerida pugnou pela revogação da liminar, em 

razão da parte autora não ter depositado mensalmente o valor das 

parcelas.

 Às fls. 249 foi determinado que certificasse a periodicidade dos 

depósitos, sendo que às fls. 253 foi certificado a inexistência de 

depósitos.

Às fls. 254/255 foi juntada cópia da decisão que revogou a gratuidade da 

justiça anteriormente concedida à parte autora.

Às fls. 256/257 foi juntada cópia da decisão que rejeitou a impugnação ao 
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valor da causa.

Às fls. 267/269 requereu a juntada do comprovante de pagamento das 

custas de distribuição.

Às fls. 276 foi determinada a intimação da parte autora para apresentar os 

comprovantes de depósitos mensais, porém, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não comprovou os depósitos, conforme certidão 

de fls. 278.

Às fls. 281 foi revogada a liminar concedida às fls. 40/41v, haja vista a 

ausência de comprovação do depósito mensal das parcelas. Também foi 

reconhecida a existência de conexão entre a ação revisional e a de busca 

e apreensão, sendo determinada suspensão da ação para julgamento 

simultâneo após a efetiva apreensão do veículo ou conversão da ação em 

execução.

 Foi autorizado o levantamento pela parte requerida da única parcela 

depositada nos autos, tendo sido expedido alvará às fls. 285.

Vieram os autos conclusos.

 Passo agora ao relatório da ação de busca e apreensão (cód. n.º 

167610).

Banco Volkswagen S.A. alegou que firmou com a parte requerida Vinicios 

Vettorelo a cédula de crédito bancário nº 25570573, em 06/01/2012, 

concedendo-lhe um crédito de R$ 91.153,66 para pagamento em 60 

parcelas mensais de R$ 2.374,49, com alienação fiduciária do veículo 

VW/Amarok CD 4X4, ano/modelo: 2011/2012, placa: NPO-7161.

Afirmou que a parte requerida deixou de pagar as parcelas vencidas a 

partir de 06/04/2013, assim, requereu a busca e apreensão do veículo 

dado em garantia.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 10/36, tendo a ação sido 

distribuída em Primavera do Leste-MT.

Às fls. 40 foi concedida a liminar de busca e apreensão.

Às fls. 50 a parte autora requereu a remessa dos autos para esta 

Comarca de Tangará da Serra-MT, haja vista a conexão com a ação 

revisional aqui distribuída, o que foi deferido às fls. 53.

O processo de busca e apreensão foi apensado a ação revisional, sendo 

que às fls. 57 foi determinada a suspensão da presente ação.

Às fls. 69 foi noticiada a revogação da liminar concedida na ação 

revisional, contudo, foi indeferido o pedido de expedição de mandado de 

busca e apreensão do veículo em razão da informação de que ele se 

encontrava em Balsas-MA.

 Às fls. 78 foi tentada a apreensão do veículo, contudo, não foi localizado.

 Foram realizadas buscas do endereço da parte requerida (fls. 86 e fls. 

90), porém, foram encontrados os mesmos já constantes dos autos.

 Às fls. 97 a parte autora requereu a conversão da ação de busca e 

apreensão em execução.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Em primeiro lugar devo pontuar que, mesmo não estando proferindo 

propriamente uma sentença no processo código 167610, entendo ser o 

caso de julgamento em um único ato decisório, seja pela conexão, sejam 

pelos efeitos diretos que a sentença da revisional acabará tendo na 

apuração do saldo credor a ser perseguido após a conversão da busca e 

apreensão em execução.

 Pois bem, analisando detidamente a ação revisional cód. nº 157552 e a 

ação de busca e apreensão cód. nº 167610, processos esses que foram 

reunidos para julgamento conjunto, concluo ser possível julgar 

antecipadamente ambos os processos, com fundamento no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Incialmente passo a analisar as preliminares arguidas na ação revisional 

cód. nº 157552 pela parte requerida Banco Volkswagen S.A. de 

necessidade de suspensão da ação até o julgamento dos RESP. nº 

1.255.573 e nº 1.251.331, inépcia da petição inicial, a falta de interesse de 

agir, a ausência de causa pretendi, impossibilidade jurídica do pedido 

revisional, impossibilidade de consignação das parcelas, a possibilidade 

de inscrição do nome no cadastro de proteção ao crédito e a 

impossibilidade da parte autora permanecer na posse do bem.

 A preliminar de suspensão da ação até o julgamento dos RESP. nº 

1.255.573 e nº 1.251.331 perdeu o objeto, uma vez que referidos 

recursos já foram julgados, não existindo mais a determinação da relatora 

de suspensão das ações.

 Assim, resta prejudicada referida preliminar.

 Quanto à alegação de inépcia da inicial por descumprimento do art. 285-B 

do CPC/73, verifico que a parte autora apresentou o valor que entende 

incontroverso, inclusive juntou planilha de cálculo, bem com requereu o 

depósito judicial da parcela no valor prevista no contrato/carnê, não 

havendo, portanto violação ao mencionado dispositivo legal, razão pela 

qual, afasto a preliminar.

 Com relação à alegação de falta de interesse de agir da parte autora, 

relembro que o interesse de agir deve ser analisado diante do trinômio 

utilidade/necessidade/adequação, ou seja, aquele que apresentar 

necessidade da tutela jurisdicional, pleiteando, através de instrumento 

adequado, a satisfação de sua pretensão, preenche tal condição legal 

para ingressar em juízo.

 No caso, a parte autora pretende a declaração de nulidade de cláusula 

contratual supostamente abusiva, assim, verifico estar presente a 

utilidade, a necessidade e a adequação do presente processo devendo, 

portanto, ser afastada a preliminar aventada.

 A preliminar de ausência de causa pretendi, sob o argumento de que a 

parte autora não ter indicado quais as cláusulas do contrato entende 

abusiva e ausência de fundamentação jurídica, também não merece 

prosperar, pois foi relatado na inicial que a parte autora não possuía cópia 

do contrato, contudo, foi exposto de forma satisfatória a causa de pedir e 

pedido, não existindo razões para o acolhimento da preliminar.

 Também não merece acolhimento a preliminar de carência de ação por 

impossibilidade jurídica de revisar o contrato e de consignação das 

parcelas, pois havendo alegação de ilegalidades nas taxas e encargos, 

mostra-se plenamente possível, ao menos no campo hipotético, sua 

revisão e o depósito judicial da prestação.

 No que tange às alegações de possibilidade de inscrição do nome no 

cadastro de proteção ao crédito e a impossibilidade da parte autora 

permanecer na posse do bem, tais questões foram apreciadas pelo TJMT 

no agravo de instrumento interposto pela parte requerida, conforme fls. 

243/247.

 Ademais, a liminar concedida foi revogada, uma vez que a parte autora 

deixou de depositar judicialmente o valor das parcelas, razão pela qual, 

resta prejudicada essa preliminar.

 Analisadas e afastadas as preliminares, passo à apreciação do mérito, 

expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência do art. 93, 

inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

 1. Da revisão da cédula de crédito bancário.

1.1 - Dos juros remuneratórios:

 Com relação à limitação de juros pelas instituições financeiras, o Supremo 

Tribunal Federal já pacificou que a estas não se aplicam às disposições da 

Lei de Usura, bem como o teto então previsto no art. 192, parágrafo 3º, da 

Constituição Federal, cuja eficácia era dependente de complementação, in 

litteris:

 “Súmula 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema 

financeiro nacional”.

 “Súmula 648 - A norma do §3° do art. 192 da Constituição, revogada pela 

emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 

ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei 

Complementar”.

 Desse modo, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitido seu afastamento 

somente se constatada a exorbitância do encargo, o que não restou 

comprovado do caso em apreço.

 Por essa razão, mantenho as taxas de juros contratadas pelas partes.

1.2. Da capitalização de juros:

No tocante à capitalização mensal dos juros, cumpre-me consignar que, 

se o contrato bancário foi confeccionado após a vigência da Medida 

Provisória n° 1963-17/2000 (reeditada sob o n° 2170/36), permitida está a 

capitalização mensal dos juros. Neste sentido colaciono os seguintes 

julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO 

INFUNDADA. MATÉRIA DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA 

PERICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA LIMINAR. CPC, ART. 285-A. 

POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à 

anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria 
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Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 2. Matéria de direito, que não demanda o 

reexame de cláusula contratual e dos elementos fáticos da lide, tampouco 

justifica a realização de perícia.

3. Cumprido esse requisito e havendo coincidência de entendimento entre 

as instâncias judiciais, passível a matéria de julgamento nos termos do art. 

285-A do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ. 

AgRg no REsp 1415719 MA 2013/0359153-8. Quarta Turma. Ministra Maria 

Isabel Gallotti. Julgado em 17/12/2013. Publicado em 04/02/2014).

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ, não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos 

contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao 

ponto. - Por força do art. 5º da MP 2.170-36, é possível a capitalização 

mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários 

celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira 

medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5º da MP 

1.963/2000). Precedentes. - É admitida a incidência da comissão de 

permanência, após o vencimento do débito, desde que pactuada e não 

cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios, 

e/ou multa contratual. Precedentes. Negado provimento ao agravo no 

Recurso Especial”. (STJ; AgRg-REsp 906.789; Proc. 2006/0265241-1; MS; 

Terceira Turma; Relª Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 24/05/2007; DJU 

11/06/2007; Pág. 315).

Ademais, conforme jurisprudência acima colecionada, a previsão no 

contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

 No caso em apreço, a taxa efetiva anual (22,98% a.a.) prevista na cédula 

de crédito bancário é superior a taxa nominal (1,60% a.m.), o que confirma 

sua contratação.

 Logo, não há que se afastar a cobrança capitalizada dos juros.

1.3. Cobrança de comissão de permanência e encargos da mora:

 No que tange à comissão de permanência, sua cobrança vem sendo 

admitida quando expressamente pactuada, conforme orientação 

pacificada do STJ (Súmula 294 e 296), desde que não cumulada com 

outros encargos, inclusive com a multa contratual. Neste sentido, o 

seguinte precedente da Segunda Seção do STJ:

“Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança. Contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente. Cumulação da comissão de 

permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes da 

Corte. 1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança de 

comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa 

contratual, ademais de vedada a sua cumulação com a correção 

monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas n.º 30, n.º 

294 e n.º 296 da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 

712.801/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda 

Seção, DJU de 04.05.2005).

 Assim, é possível a cobrança de comissão de permanência, em caso de 

inadimplência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros 

moratórios, correção monetária e multa contratual.

 In casu, verifico que há previsão de cobrança de forma cumulada de 

comissão de permanência com juros moratórios e multa, assistindo razão 

à parte autora no ponto em que sustenta a abusividade.

 Com efeito, optando o credor pela cobrança de comissão de 

permanência, exclui-se a possibilidade de exigência cumulativa com os 

encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e 

com os encargos moratórios (juros de mora e multa contratual).

 Por conseguinte, havendo no contrato cumulação esses encargos, 

prevalece a comissão de permanência, conforme orienta a Súmula nº 472 

do STJ:

 “Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual.”

 Portanto, no caso em apreço, na hipótese de inadimplemento, deverá ser 

cobrada apenas a comissão de permanência (excluindo-se os juros 

remuneratórios, juros de mora e multa contratual), cujo valor não pode 

ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos 

no contrato.

1.4. Da cobrança de despesas administrativas:

Em análise ao contrato em epígrafe, verifico que foram cobrados: tarifa de 

cadastro (R$ 450,00); IOF (R$ 2.492,28) e despesas do emitente: (R$ 

211,38).

 Com relação à tarifa de cadastro, o STJ editou a Súmula 566 que assim 

dispõe: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da 

Resolução-CMN n.º 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa 

de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira”.

Assim, considerando que o contrato foi firmado em 06/01/2012 e que a 

tarifa foi expressamente pactuada, não há ilegalidade em sua cobrança.

Quanto à cobrança de IOF, entendo que deve ser mantida, tendo em vista 

que de fato é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito, cuja exigibilidade 

decorre de expressa previsão legal. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CLÁUSULA ABUSIVA – 

DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - IOF – LEGALIDADE – 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA NO 

PERÍODO DE NORMALIDADE - MORA MANTIDA – MEDIDAS COERCITIVAS 

– POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Pode o magistrado proceder 

ao julgamento antecipado da lide, se a matéria for unicamente de direito, 

podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à 

solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem 

que isso configure supressão do direito de defesa das partes. É vedado 

julgar a abusividade de clausulas contratuais, com fundamento no art. 51 

do CDC, sem pedido expresso formulado no momento oportuno. Possível 

se revela a cobrança de IOF, ao teor do tema repetitivo no REsp nº 

1255573/RS. A capitalização dos juros em periodicidade diária ou mensal é 

admitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 

1.963-17/2000), desde que pactuada, o que restou evidenciado na 

espécie. Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, não constatada a 

exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade 

contratual, não pode ser afastada a mora e seus efeitos.” (TJMT, Ap 

25399/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).

Portanto, mantenho a incidência do IOF.

Quanto à cobrança de “despesas do emitente” a Resolução nº 3.954/2011 

do CMN passou a vedar expressamente tal cobrança, nos termos do art. 

17:

“Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes 

atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a 

ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra 

forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de 

responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes 

da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução 

nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 

de novembro de 2010.”

 Assim, ilegal a cobrança da tarifa de “despesas do emitente”, devendo, 

portanto ser restituída a parte autora o valor de R$ 211,38.

1.5. Do afastamento da mora:

Em consonância com a orientação definida na decisão paradigma, RESP 

1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/08, a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema é a 

seguinte:

“I - Afasta a caracterização da mora:

(i) a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na 

contratação, durante o período da normalidade contratual.

II- Não afasta a caracterização da mora:

(i) o simples ajuizamento de ação revisional;

(ii) a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios 

abusivos na contratação.”

In casu, não foi constatada nenhuma abusividade durante o período da 

normalidade do contrato, de modo que os efeitos da mora não devem ser 

afastados.

 2. Da ação de busca e a preensão.

 O Banco Volkswagen S.A. requereu a conversão da ação de busca e 

apreensão em execução, juntando demonstrativo atualizado de débito.

 Compulsando os autos, verifico que restou frustrada a busca e 

apreensão do veículo, em razão de não foi localizado, o que torna possível 

a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 

911/69, in verbis:
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“Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

 Assim, tendo em vista que o bem alinedo fiduciariamente não foi 

localizado e ainda considerando que o feito ainda não foi angularizado, é 

plenamente possível a conversão da ação em execução.

 Dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pela parte autora na ação revisional de contrato (código n.º 157552) para 

declarar apenas a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência 

cumulada com outros encargos, devendo as parcelas em atraso, no 

período de mora, ser acrescidas apenas de comissão de permanência 

(excluindo-se os juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora 

e multa contratual), declarando ilegal ainda somente a cobrança de 

serviços de terceiros, titulada como “despesas do emitente”, no valor de 

R$ 211,38, podendo tais valores ser compensados com o crédito 

eventualmente existente em favor da financeira.

 A título de sucumbência, considerando que a parte requerida sucumbiu 

em parte mínima, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código 

de Processo Civil, condeno a parte autora do processo código 157552 ao 

pagamento por inteiro das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 15% do valor atualizado da causa, ficando esta condenação 

com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Julgo extinto o processo código nº 157552, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de 

estilo.

 Quanto à ação de busca e apreensão (código nº 167610), defiro sua 

conversão em ação de execução, devendo prosseguir na forma do art. 

829 e seguintes do Código de Processo Civil, atentando-se a parte 

exequente para os comandos desta decisão, de modo que deverá 

apresentar planilha de débito respeitando integralmente a sentença hoje 

proferida.

 Assim, após o trânsito em julgado, intime-se a parte exequente Banco 

Volkswagen S.A. para, no prazo de 15 dias, apresentar novo 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos da 

sentença ora proferida na ação revisional, devendo ainda ser deduzido o 

valor do depósito judicial realizado no processo cod. nº 157552, cujo 

montante inclusive já foi levantado pela financeira (alvará judicial de fls. 

285).

 No mesmo prazo deverá a parte exequente indicar o endereço atualizado 

da parte executada, pois no constante dos autos não foi localizado.

 Após, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, devendo ser a mesma advertida de que o prazo 

para embargar é de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do 

mesmo estatuto legal.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, munido da 

segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder de 

imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada, 

sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o 

tendo, será intimado pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as tentativas de citação pessoal e com hora certa, deverá a 

parte exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

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

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286053 Nr: 13907-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO GARÇAS-MT, DRVALINA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO BARBOSA SILVA, MAURA 

CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/GO 43919, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:OAB/MT 

5880A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 286053.

 Vistos,

 Quanto ao pedido de fls. 16, entendo que o mesmo deverá ser formulado 

junto ao juízo deprecante e, caso acolhido, deverá ser aditada a presente 

missiva.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 16.

Ademais, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para a informação 

acerca do aditamento da finalidade.

Em caso de inércia, devolva-se a presente missiva com as nossas 

homenagens.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184751 Nr: 2499-81.2015.811.0055

 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: FAZENDA PLANORTE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON SYDNEI ZAPPE, ALBANITA LENI 

STEIGLEDER ZAPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNI RAPHAEL ALOISE - 

OAB:85952/RS, ROBERTO ACAUAN DE ARAÚJO JUNIOR - OAB:OAB/RS 

61.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Gomes da Costa - 

OAB:6.109 MS

 Autos nº: 184751.

 Vistos,

 A parte embargante, às fls. 313/315, alegou ser impertinente o quesito II 

apresentado pela parte embargada às fls. 305, afirmando que ele não 

guarda correlação com nenhum dos pontos controvertidos fixados na 

decisão de fls. 299/300.

O quesito impugnado é o seguinte:

“ii. As descrições constantes das matrículas resultantes do 

desmembramento, no caso de n. 11.146/11.147/11.148 /11.149 /11.150 

/11.151 /11.152 e 11.153 , são compatíveis com as descrições constantes 

das matrículas originárias de nºs. 10.369, 10.373/ 10.374 / 10.375 /10.376, 

10.377, 10.378, 10.935 e 10.937? Se negativo, indicar as distorções; se 

dessas distorções resultaram diferenças entre o total das áreas descritas 

nas matriculas originárias e as resultantes do desmembramento”.

Em análise à petição inicial, verifico que a parte embargante, ao descrever 

a cadeia dominial da área objeto dos embargos, relatou o seguinte:

“[....] Ato contínuo, conforme Av. 05 de 14 de setembro de 1993, a 

matrícula foi transferida para RGI da Comarca de Tangará da Serra, sob o 

nº. 10.377, sendo que em seu R. 01 foi registrada a venda para a atual 

SLC Agrícola S/A, que tem dentro do seu grupo econômico a Fazenda 
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Planorte Empreendimentos Agrícolas Ltda.

 Posteriormente, a área foi unificada a outras matrículas (10.373 a 10.376; 

10.378; 10.935 e 10.937) formando a matrícula única nº. 11.055, com o 

total de 12.069,416 hectares, junto ao Livro 2 do Registro Geral do Cartório 

de Tangará da Serra/MT. Ato contínuo, em 19 de maio de 1994, consoante 

Av. 02 da referida matrícula unificada, houve novo desmembramento, em 

que a localização da área oriunda das matrículas pretéritas 14.414, 10.377 

e 11.055 encontram-se atualmente demarcada junto à matrícula 347 do 

Livro 2 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Sapezal/MT”. (fls. 10).

Conforme Av. 2 da matrícula nº 11.055 do CRI de Tangará da Serra-MT 

(fls. 75/76), esse imóvel foi desmembrado em várias áreas menores, 

conforme acima mencionado, originando as matrículas de nº 11.146 a 

11.153 do CRI de Tangará da Serra-MT.

A área de matrícula nº 11.152 do CRI de Tangará da Serra-MT, conforme 

Av. 04, posteriormente teve seu registro alterado para matrícula nº 347 do 

CRI de Sapezal-MT, área objeto dos presentes embargos.

 Em sua contestação, a parte embargada, dentre outras alegações, 

afirmou que os remembramentos e desmembramentos realizados nos 

imóveis pertencentes à parte embargante teriam desvirtuado totalmente os 

dados descritivos reais dos imóveis, o que teria ensejado na sobreposição 

das áreas em discussão.

Portanto, o quesito II apresentado pela parte embargada guarda correlação 

com os pontos controvertidos fixados na decisão de fls. 299/300, em 

especial com o item “c” , razão pela qual entendo que devo indefirir o 

pedido formulado pela parte embargante às fls. 312/315 para exclusão do 

quesito II formulado pela parte embargada, por não se revelar impertinente.

 Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela parte embargante às fls. 

312/315, mantendo o quesito II formulado pela parte embargada.

 Intime-se a Real Brasil Consultoria Ltda para, no prazo de 05 dias, indicar 

os profissionais que realizarão a perícia e suas especializações.

Após, reabro o prazo de 05 dias para as partes se manifestarem acerca 

de eventual impedimento ou a suspeição do perito, devendo as partes ser 

intimadas para tanto.

Homologo a proposta de honorários periciais indicados às fls. 318/319 de 

R$ 23.980,00 e autorizo o pagamento em 4 parcelas mensais e 

sucessivas de R$ 5.995,00, devendo a primeira parcela ser depositada no 

prazo de 05 dias a contar da intimação da presente decisão e as 

subsequentes, na mesma data dos meses seguintes.

Caso os honorários periciais sejam depositados judicialmente, desde já 

defiro o pagamento de 50% dos honorários arbitrados a favor do perito, 

devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários, conforme prevê 

o § 4º do art. 465 do CPC.

Intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a realização 

da perícia, devendo os demais atos serem cumpridos nos termos da 

decisão de fls. 299/300.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133565 Nr: 3536-85.2011.811.0055

 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: JOSÉ DAVI BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Autos nº: 133565.

 Vistos,

 Analisando os autos, verifico que as partes divergem nos seguintes 

valores:

OPERAÇÃO VALOR COBRADO PELO

 AUTOR VALOR DEVIDO RECONHECIDO PELO BANCO DO BRASIL

88/00210-1 R$ 62.346,38 R$ 46.552,14

 89/00234-2 R$ 622.701,94 R$ 289.106,99

89/00277-6 R$ 125.521,70 R$ 89.112,35

TOTAL R$ 810.570,02 R$ 424.771,48

 Embora o excesso apontado pelo Banco do Brasil às fls. 280 seja de R$ 

391.846,90, vejo que a diferença entre os valores acima é de R$ 

385.798,54, tendo o Banco esquecido de computar em seus cálculos os 

honorários advocatícios de sucumbência (R$ 5.500,00) e as custas (R$ 

548,36), sendo esta a diferença entre os R$ 391.846,90 indicados pelo 

Banco e os R$ 385.798,54 por mim apurados.

 De todo modo, vejo que o Banco do Brasil reconhece como devido o valor 

de R$ 424.771,48 e não a importância apontada às fls. 308 pela parte 

autora (R$ 504.875,41).

 Porém, há de ser observada a penhora realizada às fls. 238/239 no valor 

de R$ 3.666,82, sendo que, para liberar o valor incontroverso, devo antes 

satisfazer referida obrigação.

 Aliás, como a determinação de penhora no rosto dos autos é de abril de 

2017 (fls. 240), entendo que devo desde já corrigir o referido valor para 

os dias atuais, tendo sido encontrado o seguinte (cálculo detalhado em 

anexo):

 Conforme se verifica, hoje o valor penhorado às fls. 239 importa em R$ 

4.458,82, de modo que é do meu convencimento que devo liberar para a 

parte autora o valor incontroverso indicado pelo Banco do Brasil S/A 

menos o valor atual da penhora realizado no rosto dos autos, o que dará 

R$ 420.312,66 (R$ 424.771,48 - R$ 4.458,82).

 Quanto ao valor de R$ 4.458,82, entendo que devo ordenar sua 

transferência para o Juízo da 5ª Vara, a quem competirá dar a destinação 

devida.

 Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido de fls. 308 para o fim de 

autorizar o levantamento pelo Sr. José Davi Bettio do valor de R$ 

420.312,66 (quatrocentos e vinte mil, trezentos e doze reais e sessenta e 

seis centavos).

 Sem prejuízo, determino que o valor de R$ 4.458,82 seja transferido para 

conta judicial vinculada ao Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, a quem 

competirá dar a destinação devida.

 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.

 Quanto ao prosseguimento do feito, após o levantamento do valor 

incontroverso pela parte credora e a transferência para a 5ª Vara do valor 

penhorado, determino que os autos voltem conclusos para apreciação da 

impugnação de fls. 276/282 e petição de fls. 305/307.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 213542 Nr: 4897-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. K. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY CARLA DE CAMPOS 

ALVES - OAB:OAB/SP 228.099, SANDRO ARANDA MENDES - 

OAB:343586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição de 

fl. 190, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira
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Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148609 Nr: 8513-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 148609.

Vistos,

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado às fls. 128.

 Considerando que as partes realizaram acordo, cancelo a audiência de 

conciliação designada para o dia 08/11/2018 (fls. 130).

Determino a suspensão da presente ação até a data determinada para 

pagamento da última parcela 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.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181712 Nr: 23818-42.2014.811.0055

 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: ANSELMO CARRA, ALEXANDRE CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON SYDNEI ZAPPE, ALBANITA LENI 

STEIGLEDER ZAPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cliciane Basso - OAB:66.787-RS, 

NADIR BASSO - OAB:18944/RS, ORIANA TOCCHETTO - OAB:RS 85165, 

RAQUEL TERESINHA MACEDO - OAB:RS 44E817, ROSANA MORETE DA 

ROSA DIAS TOCCHETTO - OAB:RS 65902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Gomes da Costa - 

OAB:6.109 MS

 Autos nº: 181712.

 Vistos,

 Diante da juntada de documentos às fls. 318v/322 pela parte embargada, 

intime-se a parte embargante para, caso queira, se manifestar acerca dos 

referidos documentos.

Homologo a proposta de honorários periciais indicados às fls. 333/334 de 

R$ 23.980,00 e autorizo o pagamento em 4 parcelas mensais e 

sucessivas de R$ 5.995,00, devendo a primeira parcela ser depositada no 

prazo de 05 dias a contar da intimação da presente decisão e as 

subsequentes, na mesma data dos meses seguintes.

Caso os honorários periciais sejam depositados judicialmente, desde já 

defiro o pagamento de 50% dos honorários arbitrados a favor do perito, 

devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários, conforme prevê 

o § 4º do art. 465 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes da data designada pelo perito para o início da perícia 

(fls. 340/341).

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEREIRA 

MACHADO NETO - OAB:405662

 Autos nº: 219714.

Vistos,

Trata-se de carta precatória expedida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da 

Comarca de Londrina-PR com o escopo de ser realizada prova pericial por 

este Juízo.

Após serem realizados alguns atos processuais, finalmente foi indicado 

pelo IPC às fls. 118/120 o valor de R$ 22.500,00 a título de honorários, 

tendo a parte ré concordado com o valor às fls. 124, sendo que a autora 

peticionou às fls. 125/130 requerendo a concessão da gratuidade de 

justiça.

 É o necessário à análise e decisão.

Não obstante a decisão reportada às fls. 125/130, com base no princípio 

do livre convencimento motivado e da independência funcional, entendo 

que não devo conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita 

nesta carta precatória.

Em primeiro lugar porque, analisando os autos, verifico que a parte autora 

não juntou declaração de pobreza e nem mesmo requerimento por si 

formulado neste sentido.

Mas não é só isso. Devo destacar que a parte autora não está com a 

gratuidade deferida no Juízo Deprecante, tanto que recolheu custas às fls. 

22/26 ao distribuir a presente carta precatória.

 Logo, me parece não fazer o menor sentido deferir nesta simples carta 

precatória a gratuidade, se no processo principal está arcando com todas 

as despesas processuais.

 E mais. Não obstante a Sra. Eliete tenha relatado situação de pobreza no 

AI 1012472-43.2017.811.0000, fato é que a mesma nunca esteve 

assistida pela Defensoria Pública em nenhum dos 07 feitos existentes 

nesta Comarca. Eis a busca que fiz no APOLO:

 Repito que em todos estes feitos ela sempre esteve assistida por patrono 

particular constituído.

 Embora seja verdade que não apenas os litigantes patrocinados pela 

Defensoria Pública fazem jus à gratuidade, é importante registrar este fato 

para ficar demonstrado que, ao menos segundo meu convencimento, a 

Sra. Eliete deve fazer prova cabal que realmente ostenta condição de 

pobreza para ter para si deferida a gratuidade requerida.

 Além disso, e principalmente por isso, gostaria de indagar da parte que 

pleiteia a gratuidade se ela conhece algum perito que faria de graça a 

perícia? Se houver, peço que indique as opções conhecidas nos autos 

para que este Juízo possa analisar e, eventualmente, nomear. Registro 

que tenho encontrado dificuldade mesmo para realizar perícia com 

recebimento dos honorários ao final do processo pela parte sucumbente, 

de modo que a concessão da gratuidade requerida importará, salvo melhor 

juízo, na impossibilidade de realizar a prova que a própria parte requereu.

 Quanto à eventual possibilidade do Estado realizar diretamente a perícia, 

devo pontuar em primeiro lugar que em Mato Grosso não temos um corpo 

de peritos oficiais para realizar este tipo de prova técnica em feitos cíveis.

 Quanto à eventual possibilidade do Estado suportar os custos, com todo 

respeito, aplicando o princípio da reserva do possível, entendo que seria 

um absurdo impor este ônus ao Estado no momento em que vemos 

escassez de recursos até para áreas básicas como saúde e educação. 

Fazendo uma conta simples, tendo como base o preço do fármaco 

Losartana 50mg, usado no controle da hipertensão arterial no programa 

Farmácia Popular em MT, fato é que o valor da perícia daria para o Estado 

comprar e fornecer mais de 5.300 caixas do medicamento (R$ 22.500,00 / 

R$ 4,20 = 5.357 unidades). Isso mesmo! O dinheiro daria para tratar mais 

de 5.300 pacientes. Eis o resultado da busca de preço que fiz:

 Logo, à luz do princípio da razoabilidade, entendo que deve a parte autora 

fazer um esforço, mesmo que hercúleo, para suportar os gastos da prova 

pericial que requereu no Juízo Deprecante.

 Ante o exposto, homologo os honorários periciais de fls. 118/120, ficando 

indeferido o pedido de gratuidade formulado às fls. 125/130. Por outro 

lado, de ofício, concedo à parte autora parcelamento em 05 parcelas 

mensais de R$ 4.500,00 cada, devendo ser a mesma intimada para efetuar 

o primeiro pagamento em 10 dias, sob pena de devolução desta missiva.

Efetuado o pagamento, cumpra-se conforme já determinado às fls. 90/91.
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 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279608 Nr: 8706-91.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR DOS 

SANTOS REIS - OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 279608.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Aline Lucia Ribeiro de Oliveira Silva.

 Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão

 de Associados do Sudoeste de Mato Grosso.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos em 15 de maio de 2018 por 

Aline Lucia Ribeiro de Oliveira Silva, representada em juízo pela Defensoria 

Pública após ser citada por edital, em face da Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso Ltda.

 Registre-se que os embargos foram opostos por negativa geral, não 

tendo a parte embargante se insurgido de forma específica contra a 

execução ajuizada.

 Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo.

 Às fls. 10/12 consta a impugnação aos embargos.

 Às fls. 15 foi apresentada réplica pela parte embargante.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando 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.

 Analisando os autos, verifico que a executada/embargante, devidamente 

representada por sua curadora especial, apresentou embargos por 

negativa geral, nos termos do artigo 341, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, não trazendo aos autos qualquer elemento que possibilite a 

desconstituição do débito e a consequente extinção da execução.

 É importante salientar que a parte embargante, ao requerer a extinção da 

execução com seu arquivamento definitivo, deve demonstrar a 

inexistência do título, iliquidez do crédito, ilegitimidade ad causam, dentre 

outras matérias, o que não foi alegado em momento algum.

 Aliás, analisando a ação de execução em apenso, verifico que a mesma 

está lastreada por título executivo extrajudicial regular.

 Logo, é do meu convencimento que os embargos devem ser julgados 

improcedentes.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, ficando a 

parte embargante condenada a pagar as custas processuais e os 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

 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, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Traslade-se cópia desta sentença para a ação de execução em apenso 

(autos código 142715).

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137181 Nr: 7505-11.2011.811.0055

 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: ESCRITÓRIO CONTÁBIL STORCK S/C LTDA, JACKSON 

ROBERTO STORCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 137181.

 Vistos,

 Inicialmente, considerando que o contador Sr. Amilton Wiederkehr 

informou não possuir a via original dos termos de transferência de 

responsabilidade de Tarcisio Horn e Saldi Horn, reputo prejudicada a 

complementação da perícia determinada às fls. 309.

 Logo, homologo o laudo pericial de fls. 264/295, devendo ser destacado 

que os apontamentos realizados pela parte autora em relação ao laudo 

pericial serão levados em consideração no momento da apreciação da 

prova pericial, quando da prolação da sentença.

 Outrossim, diante da vasta prova documental e pericial já produzidas, 

entendo ser dispensável a produção de prova oral requerida pela parte 

requerida às fls. 338/339, pois suficientes para a formação do meu 

convencimento.

 Também se mostra desnecessário o pedido formulado pela parte 

requerida de expedição de ofício ao cartório de 2º Ofício para informar 

acerca da veracidade das autenticações dos documentos de fls. 84/85, 

pois não há alegação de fraude das autenticações.

 Assim, pelas razões acima expostas e com fundamento no art. 370 do 

Código de Processo Civil, indefiro o pedido de produção de prova pleiteado 

às fls. 338/339 e declaro encerrada a instrução processual.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, apresentarem, 

sucessivamente, suas razões finais.

 Após, conclusos para sentença.

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

 Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290101 Nr: 17120-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, VIA FERTIL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS 

SANTOS MARIUSSI, MIRIANA EMANUELA MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 290101.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291205 Nr: 17952-14.2018.811.0055

 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: PATRICIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata M. de A. V. Neto Debesa 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291205.

Vistos,

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.

 Outrossim, considerando que na inicial a requerente informa que o de 
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cujus deixou valores junto à Caixa Econômica Federal, referentes a FGTS 

e PIS, determino seja oficiada a referida instituição bancária para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe quanto a existência de valores em nome 

de Jorge Oliveira Silva, CPF n.º 325.717.391-15.

Sem prejuízo, oficie-se o INSS para informar quem eram os dependentes 

cadastrados em nome do de cujus.

Feito tudo isto, novamente conclusos, sendo certo que por agora não 

vislumbro necessidade de intervenção ministerial, uma vez que a autora é 

maior e capaz.

Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283806 Nr: 12150-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELSSE NATHANIELY BOFFULIN

 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:

 Autos nº: 283806.

 Vistos,

 Inicialmente, no que tange ao pedido de exibição de documentos em 

caráter liminar, determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve 

a liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora.

Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

 Por conseguinte, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o 

pedido no prazo legal, oportunidade em que deverá apresentar o relatório 

financeiro/contábil das contas da parte autora, bem como do crédito 

existente nas aludidas contas.

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

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 autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, 

nos moldes ditados pela Lei nº 1060/50 e art. 99 do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142153 Nr: 1531-56.2012.811.0055

 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: RODRIGO SILVA PEREZ

 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

 Autos nº: 142153.

 Natureza: Revisional.

 Requerente: Rodrigo Silva Perez.

 Requerido: Banco Bradesco S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação ordinária de revisão contratual e anulação de cláusulas 

ilegais c/c pedidos cautelar e tutela antecipada ajuizada por Rodrigo Silva 

Perez em face de Banco Bradesco S/A, ambos já qualificados nos autos.

 Realizados vários atos processuais, o processo foi sentenciado às fls. 

536/543, tendo sido julgado parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial.

A parte requerida, às fls. 545/564, interpôs Recurso de Apelação, tendo a 

parte requerente interposto Apelação Adesiva às fls. 567/571 e 

apresentado Contrarrazões às fls. 572/575.

Tendo os autos sido encaminhados ao Tribunal de Justiça, a parte 

requerida apresentou contrarrazões ao Recurso Adesivo às fls. 586/594, 

sendo que à fls. 597 a parte requerente informou que as partes 

compuseram amigavelmente e requereu a homologação do acordo ou 

desistência da ação, face a perda do objeto.

Às fls. 605 foi proferida decisão a qual reconheceu a perda do objeto, 

ante a composição do acordo, bem como a falta de interesse no 

julgamento do recurso, visto que, a parte requerida manifestou nos autos 

acerca do acordo somente após 45 dias do protocolo do mesmo, de modo 

que restou ao TJMT esgotado sua pretensão jurisdicional, não 

conhecendo o pedido (fls. 608) da parte requerida.

Após o retorno dos autos, a parte requerente às fls. 615 pugnou pela 

homologação do acordo e levantamento dos valores depositados nos 

autos.

 Às fls. 617 a parte requerida requereu que a parte autora prestasse 

esclarecimentos acerca dos débitos da conta corrente 24295-0 e do 

contrato 44811921, tendo esta, às fls. 620/623, manifestado nos autos.

Às fls. 624, foi determinada a intimação da parte requerida para manifestar 

acerca do petitório retro, no prazo de 05 dias, com a advertência de que o 

acordo seria homologado, presumindo aquiescência.

Decorrido o prazo, a parte requerida permaneceu inerte, conforme 

certidão de fls. 626.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 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.

Ademais, tendo o banco requerido permanecido inerte, conforme certidão 

de 626, entendo que o mesmo concordou com os termos do acordo.

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.

 Outrossim, tratando-se de valor incontroverso, autorizo o levantamento 

dos valores depositados em juízo, mediante a expedição de competente 

alvará em favor da parte requerente, a serem depositados na conta 

bancária indicada às fls. 615.

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.

 Esclareço ainda que 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.

Custas, se houver, conforme art. 90, § 2º do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 290377 Nr: 17318-18.2018.811.0055

 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): JOSE RONALDO ARAGAO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 290377.

Vistos,

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte Requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da parte Requerida, in casu, comprovada 

pelo recebimento da notificação extrajudicial (fls. 15).

Por outro lado, há receio de que o Requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte Requerente, na pessoa de seu representante legal ou a 

quem ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte Requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210664 Nr: 2607-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUTIEN DE SOUZA GARCIA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 Autos nº: 210664.

 Vistos,

Diante do petitório de fls. 114, o qual informa que o executado trabalha na 

empresa Rede TV – Tangará da Serra, expeça-se ofício para que esta 

informe se o executado pertence ao seu quadro de funcionários bem 

como sua atual remuneração total mensal.

Após a resposta, voltem-me os autos conclusos.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132560 Nr: 2425-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA RUBIA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 132560.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

 Executado: Mara Rubia Medeiros.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de Mara Rubia 

Medeiros, ambos qualificados.

 Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 363/364, 

informaram a composição amigável, sendo, às fls. 365, determinada a 

intimação da parte exequente para manifestar acerca do citado acordo, 

tendo em vista que esta não tinha assinado a petição, bem como informar 

se o mesmo fora cumprido.

Às fls. 366/369, a parte exequente informou que o acordo foi devidamente 

cumprido pela devedora, bem como às fls. 370 requereu a expedição de 

alvará para levantamento de valores.

 É o breve 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.

Outrossim, tratando-se do valor depositado às fls. 310/314 de mera 

garantia do juízo, considerando ainda o disposto no último parágrafo de 

fls. 367, autorizo seu levantamento, mediante a expedição de competente 

alvará em favor do Banco BV, a serem depositados na conta bancária 

indicada às fls. 370.

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.

 Esclareço ainda que deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 

da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 
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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 e honorários, conforme acordado.

 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, 19 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224112 Nr: 13427-57.2016.811.0055

 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): TIAGO DE OLIVEIRA AVILA

 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:

 Autos nº: 224112.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do processo até 27/12/2018.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288971 Nr: 16241-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, SÉRGIO ANTONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTELARIA 

LTDA, WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY TERESINHA LONDERO 

SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 288971.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291032 Nr: 17851-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOMINGOS DE ALENCAR JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER FRANCIS DE FREITAS - 

OAB:MT 25347/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 291032.

Vistos,

Inicialmente, concedo ao exequente os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 99 do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Ademais, nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada 

seja citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é 

de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto 

legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

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

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

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

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

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

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 238532 Nr: 5888-06.2017.811.0055

 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: LAURA CRISTINA MIRANDA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPIDO SATELITE - B. E. TRANSPORTES 

LTDA, VANDEX - VIAGENS E ENCOMENDAS, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748, RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 303/318 apresentados 

pela denunciada à lide são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte autora para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288013 Nr: 15573-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 4ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCOPORADORA GUEDES 

LTDA, LUIZ CARLOS GUEDES, VALMIR LUIZ GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288013.

 Vistos,

Intime-se novamente a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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comprovar o pagamento referente às diligências do oficial de justiça, 

conforme certidão de fls. 10, sob pena de devolução da presente missiva.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270837 Nr: 1866-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON SISTEMAS DE AQUISIÇÃO S/C LTDA., 

JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON RENAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SANDRI - OAB:OAB/RS 

100.653, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 270837.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285085 Nr: 13150-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDALIA MARIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285085.

 Vistos,

 Defiro o pedido de dilação formulado às fls. 24.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação da parte 

autora, intime-a para no prazo de 15 (quinze) dias promover o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290374 Nr: 17317-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO OLIVEIRA BARBOSA PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290374.

 Vistos,

 Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a parte autora 

emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a 

constituição em mora do devedor conforme exigência do art. 3º do Dec. 

Lei 911/69, tendo em vista que, conforme histórico do objeto às fls. 13, a 

entrega do ‘AR’ não foi realizada, pois o requerido “mudou-se”, isso sob 

pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

 Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO 

DO DEVEDOR EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIENTE A ENTREGA NO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO 

STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido 

de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, 

é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não 

pessoalmente. Precedentes. 2. Na presente hipótese, o acórdão recorrido 

informa que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da 

devedora. Rever esta conclusão importaria no reexame do conteúdo 

fático-provatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 deste 

Superior Tribunal. 3. Não tendo o agravante trazido qualquer razão jurídica 

capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a decisão 

agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não 

provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 419667 MS 2013/0361176-3, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)(Original sem grifo)

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288239 Nr: 15726-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE TEREZINHA SALTON MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288239.

 Vistos,

Intime-se novamente a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar o pagamento referente às diligências do oficial de justiça, 

conforme certidão de fls. 10, sob pena de devolução da presente missiva.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101247 Nr: 191-19.2008.811.0055

 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: WALKYRIA WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ROBERTO VIEIRA 

SOARES - OAB:4452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP236655

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição de 

fl. 316, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290671 Nr: 17579-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL MASTER JUNIOR BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:OAB/MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 290671.

Vistos,
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Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272680 Nr: 3227-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, JDC.SÃO 

PAULO-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP, 

BRIGIDA BRITZKE CHAGAS, CID CHAGAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 272680.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20072 Nr: 3312-65.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO DANTE VASSELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 Autos nº: 20072.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Gervásio Dante 

Vasseli em desfavor do Banco do Brasil S.A., ambos já qualificados.

 Em razão da parte executada ter discordado dos cálculos apresentados 

pela parte exequente, foi nomeado perito judicial para realizar a liquidação 

da sentença.

 O perito nomeado apresentou laudo pericial às fls. 1208/1334, tendo 

ambas as partes impugnado o laudo, conforme fls. 1336/1393 e fls. 

1395/1402.

 O perito judicial prestou esclarecimentos às fls. 1404/1408, tendo as 

partes novamente manifestado discordância às fls. 1411/1413 e fls. 

1414/1419.

 Vieram os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

 Diante das discordâncias das partes quanto ao laudo pericial, cumpre-me 

analisar as impugnações, iniciando pela apresentada pela parte exequente 

às fls. 1336/1393 e em seguida da parte executada às fls. 1395/1402.

 1- A parte exequente alegou que para realizar o recálculo do contrato de 

abertura de crédito, no período de março de 1986 a junho de 1994, no qual 

o BACEN não divulgou a taxa média, o perito utilizou uma média entre a 

variação do INPC – IGP-M e TR, sem especificar qual a metodologia 

aplicada.

 Assim, sustentou que diante da ausência de taxa média do BACEN, o 

perito deveria ter utilizado a variação do INPC para apurar os juros 

incidentes sobre o saldo de nesse período.

 Às fls. 1404/1408 o perito esclareceu que os cálculos seguiram 

estritamente as decisões judiciais, sendo que no período anterior a 

divulgação dos índices pelo BACEN (antes de julho/1994), manteve os 

índices efetivamente aplicados pela instituição financeira.

 Conforme acórdão de fls. 850/857, restou determinado que os juros 

remuneratórios do contrato de abertura de crédito em conta corrente 

deveriam ser calculados à taxa média de mercado, para operações da 

mesma espécie, divulgada pelo BACEN, contudo, não foi esclarecido qual 

a taxa de juros deveria ser utilizada para o período anterior ao início da 

divulgação pelo BACEN da taxa média de juros.

 Diante desse fato, cumpre-me dar uma solução jurídica para o caso 

apresentado, sendo que, para tanto, adoto o entendimento esposado pelo 

STJ, no Agravo em Recurso Especial Nº 49.951 – SE, que decidiu pela 

aplicação de juros remuneratórios de 12% a.a. no período anterior a julho 

de 1994, em que não existia divulgação da taxa pelo BACEN. Eis o julgado 

paradigma:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO 

CPC. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO PARA, 

DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de agravo manejado por BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 

em face da decisão que negou seguimento a recurso especial, interposto 

com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim 

ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - 

POSSIBILIDADE -ABERTURA DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE COISA 

JULGADA -AFASTADA- INAPLICABILIDADE DO CDC - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - CONTRATOS ENTABULADOS AINDA SOB A 

VIGÊNCIA DO ARTIGO 192, § 30, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

INEXISTÊNCIA DE TAXA MÉDIA DE MERCADO ANTERIOR AO ANO DE 1999 

- CONTRATOS DATADOS DE 1987 A 1997 - LIMITAÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS A 120/ AO ANO - DIVULGAÇÃO PELO BACEN DE 

TAXAS APLICADAS NO PERÍODO ENTRE AGOSTO DE 1994 E DEZEMBRO 

DE 1995 - MANUTENÇÃO NESSE PERÍODO DA TAXA DE JUROS 

CONTRATADA EM RAZÃO DE AS MESMAS SEREM MENORES DO QUE A 

PREVISTA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL -MANUTENÇÃO DO ÍNDICE 

DE CORREÇÃO E DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS SENTENÇA REFORMADA 

PARCIALMENTE - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ 

f. 2291).

Nas razões do especial, o agravante alegou violação aos arts. 128,

458, 460 e 535, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação 

jurisdicional e que "sabendo-se que a sentença de conhecimento adotou o 

laudo como parte integrante, associado ao fato do acórdão n 11752/2010 

ter dado provimento parcial à apelação e extirpado à aplicação de juros de 

12% ao ano a partir da divulgação pelo Banco Central da taxa média de 

mercado, por conseguinte, ao também adotar o referido laudo, apesar de 

dar provimento parcial à apelação e determinar a incidência de juros 

superiores aos utilizados no laudo supracitado, é patente que os acórdãos 

recorridos incorreram em contradição e obscuridade, agravando-se 

sobremaneira ao persistir em não enfrentar e se pronunciar sobre tais 

fatos ao ser provocado através dos competentes embargos de 

declaração" (e-STJ f. 2.334).

Aduziu ainda violação aos arts. 20 e 21 do CPC, argumentando que a 

condenação em honorários advocatícios não deveria ter sido mantida.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Primeiramente, no que concerne à violação aos arts. 128, 458 e 460, 

ambos do CPC, tem-se que ausente o prequestionamento da matéria, 

porquanto não apreciada pelo julgado recorrido, inviável o seu 

conhecimento nesta sede, nos termos da Súmula 282/STF.

Ademais, o agravante apontou a tese de omissão sustentando que o 

Tribunal de origem foi obscuro e contraditório pois "ao extirpar a

limitação de juros de 12% ao ano, e ao determinar a incidência de

juros com base na taxa média de mercado, induvidosamente os valores 

encontrados no laudo pericial e adotados pela sentença de

conhecimento fatalmente outros valores serão encontrados" (e-STJ f. 

2.330). Alegou, pois, malferimento do artigo 535 do CPC.

 No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, agiu

corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios 

por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no

acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da 

irresignação, que objetivava a reforma do julgado por
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via inadequada.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

NEGATIVA DE

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU 

CONTRADIÇÃO.

1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões,

obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se,

pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que 

se verifica a existência dos vícios na lei indicados.

2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está

claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a

controvérsia. (...). (AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011 - 

grifou-se)

RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - 

INOCORRÊNCIA (...) 1. Os embargos de declaração consubstanciam-se no 

instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de 

contradição, obscuridade ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do 

julgado. (...)". (REsp 1.134.690/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira 

Turma, julgado em 15/02/2011)

Na espécie, não houve omissão, contradição ou obscuridade, de modo 

que o Tribunal de origem em seu acórdão examinou fundamentadamente a 

matéria de capitalização de juros, da seguinte maneira:

 Aludido parâmetro parece ser o mais adequado na atualidade para 

verificar a presença de abusividade nos contratos, tendo em vista

que a referida taxa é encontrada pelo Banco Central, órgão responsável 

pela variação dos juros. Entretanto, os contratos foram

firmados no período de 1987 a 1997, época em que o BACEN ainda não 

disponibilizava a taxa média de mercado, o que passou a ser feito a partir 

de janeiro de 1999. Ora, como aplicar a taxa média de mercado no caso 

concreto se o órgão competente (BACEN) não divulgava a referida taxa 

média de mercado? Não refleteria a verdade dos fatos e a verdade 

jurídica. De fato, as parte litigantes não podem permanecer sem uma 

solução jurídica para o caso apresentado ao Judiciário, tendo em vista o 

preceituado no artigo 126, do Código de Processo Civil, que diz que "O juiz 

não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou 

obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas 

legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos 

princípios gerais de direito. " Em consulta ao sítio eletrônico do Banco 

Central do Brasil, link wwwbcb.gov.br/spreadbr, constatei que, embora 

não houvesse divulgação oficial da taxa média de mercado anteriormente 

ao ano de 1999, existe uma tabela constando a taxa de juros segundo 

modalidade de crédito no período de agosto de 1994 a julho de 1999. Ora, 

as taxas de juros aplicadas nos contratos em apreço, peto menos os 

colacionados aos autos (datados entre os meses de novembro de 1996 e 

dezembro de 1997), encontram-se abaixo das taxas utilizadas pelo Banco 

Central, devendo desta forma, serem mantidas com relação ao contrato 

datado de fevereiro de 1995, a taxa a ser aplicada deve ser a determinada 

pelo Banco Central, uma vez que esta é inferior a pactuada.

No que pertine aos contratos pactuados entre 1987 e julho de 1994, a 

situação foge a realidade atual e os parâmetros de julgamento, haja vista 

que os pactos bancários foram realizados bem antes de qualquer 

divulgação das referidas taxas pelo órgão competente.

Diante de tal conjuntura, entendo que neste caso (contratos entre 1987 e 

julho de 1994), considerando a falta de dados objetivos para o cálculo das 

taxas médias praticadas pelo mercado financeiro, em se tratando de 

contratos assinados anteriormente ao ano de 1999, emprega-se o uso da 

analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito, para diante de 

uma interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor e da 

Constituição da República Federativa do

Brasil, declarar abusiva e, consequentemente, nula a cláusula que 

estabelece juros remuneratórios acima de 12 % ao ano, sendo que tal 

parâmetro resta inferido do artigo 1.062 do Código Civil de 1916, 

combinado com o artigo 591 conjugado com o artigo 406, ambos do novo 

Código Civil e artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, veja-se a Apelação Cível n.0 2000.007460- 8, de

Relatoria da Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta, do Tribunal 

de Justiça do Estado de Santa Catarina, datado de

21.03.2002.

Desta forma, entendo que merece reparo a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 18ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, no sentido de 

que nos pactos realizados entre os ora litigantes no período de 1987 a 

julho de 1994, serem as taxas de juros remuneratórios limitadas a 120/ ao 

ano e, em relação aos contratos datados entre os meses de novembro de 

1996 e dezembro de 1997, permanecerem as taxas contratas em virtude 

de serem menores do que as taxas previstas pelo Banco Central do Brasil. 

No que tange ao contrato firmado em fevereiro de 1995, às fls.84, deve 

ser aplicada a taxa estabelecida pelo órgão retro mencionado. (e-STJ f. 

2.302/2.304 - grifou-se) [...]”. (STJ. Agravo em Recurso Especial Nº 

49.951 – SE. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 29/06/2015).

 Portanto, com fundamento no julgado acima, determino que, no período 

anterior a julho de 1994, em que não existia divulgação da taxa pelo 

BACEN, que seja aplicada, no contrato de abertura de crédito em conta 

corrente, a taxa de juros remuneratórios de 12% a.a., salvo se a taxa 

cobrada pela instituição financeira tenha sido mais vantajosa à parte 

exequente, ocasião em que deverá ser mantida.

 2- A parte exequente alegou que o perito judicial não excluiu, de sua base 

de cálculo, os valores referente à “tarifa TX” e “tarifa de despesas 

diversas”.

 Às fls. 1404/1408 o perito judicial esclareceu que as tarifas denominadas 

“tarifa TX” e “tarifa de despesas diversas” foram expurgadas do cálculo, 

resultando saldo credor em favor da parte exequente, individualmente 

identificadas no subitem 3.2 do laudo.

 Analisando as planilhas de revisão dos encargos (anexo 01 do laudo), 

verifico que a metodologia utilizada pelo perito judicial foi de identificação 

das tarifas denominadas “tarifa TX” e “tarifa de despesas diversas” e a 

atualização desses valores, resultando em saldo credor à parte 

exequente, ao invés de excluí-la no momento do recálculo dos encargos.

 Contudo, não vislumbro prejuízos à parte exequente quanto à metodologia 

utilizada pelo perito, pois os valores das tarifas cobradas indevidamente 

lhe resultou no crédito apurado no anexo 03 do laudo pericial, razão pela 

qual, afasto a impugnação da parte exequente neste aspecto.

 3- A parte exequente alegou que o laudo pericial foi omisso em relação ao 

recálculo das seguintes operações: Escritura Pública de Renegociação e 

Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária; Cédula Rural Hipotecária nº. 

96/70277-x e aditivo; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 

88/00006-0; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº.93/00263-7; Cédula 

Rural Pignoratícia e Hipotecária nº.94/00879-5; Cédula Rural Pignoratícia e 

Hipotecária nº. 97/00284-4; e Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 

97/00283-6.

 Contudo, não assiste razão à parte exequente, pois, conforme sentença 

de fls. 799/814, não foram verificadas ilegalidades nos referidos 

contratos, razão pela qual, não se faz necessário realizar o recálculo 

dessas operações.

 4- A parte exequente alegou que o laudo deixou de apurar os expurgos 

de encargos de tarifas e despesas diversas que incidiram sobre a 

evolução da movimentação das seguintes operações: Escritura Pública de 

Renegociação e Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária; Cédula 

Rural Hipotecária nº. 96/70277-x e aditivo; Cédula Rural Pignoratícia e 

Hipotecária nº. 88/00006-0; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 

nº.93/00263-7; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº.94/00879-5; 

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 97/00284-4; e Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária nº. 97/00283-6.

 Também sustentou que o perito judicial, ao elaborar o anexo 03 (fls. 

1323/1334), ignorou as tarifas sob o código nº 262 (tarifa de abertura de 

crédito) e código nº 263 (tarifa de extrato).

 No que tange as taxas e tarifas, na sentença de fls. 799/814 restou 

decidido o seguinte:

“DOS ENCARGOS NÃO PACTUADOS.

No que tange à cobrança de taxas e tarifas não pactuadas 

expressamente, importante destacar que o consumidor não pode ficar à 

mercê do requerido. As cláusulas do contrato têm que trazer de maneira 

explícita quais são os encargos contratuais e seus respectivos valores, 

uma vez que a cláusula que não é clara reveste-se de caráter puramente 

potestativo, sujeitando o consumidor ao arbítrio do Banco.

(...) Declara-se a nulidade de cláusula que se reveste caráter puramente 

potestativo, violadora do artigo 115 do CC, por se submeter à taxa em 

aberto, desconhecida, sujeita ao arbítrio do mercado financeiro, do qual a 

instituição/apelante faz parte, o que lhe faculta a fixação unilateral do 

percentual de juros e outros encargos e não, como deve ser, taxa certa, 

definida em números precisos, ajustada efetivamente pelas partes.(...)

 Aliás, o CDC, em seu art. 51, determina que são nulas as cláusulas que: 
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IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade.

Portanto, não havendo pactuação expressa da incidência de quaisquer 

encargos contratuais, sua especificação, inclusive de seus valores, a 

cobrança dos mesmos deve ser tida como ilegal, razão pela qual a 

‘TARIFA TX’ e a ‘TARIFA DE DESPESAS DIVERSAS’ deverão ser 

expurgadas”.

 Portanto, foi determinada apenas a extirpação das tarifas denominadas 

“TARIFA TX” e a “TARIFA DE DESPESAS DIVERSAS”.

 Desse modo, a parte exequente não demonstrou que foram cobradas as 

tarifas denominadas “TARIFA TX” e a “TARIFA DE DESPESAS DIVERSAS” 

nas operações de créditos Escritura Pública de Renegociação e Confissão 

de Dívida com Garantia Hipotecária; Cédula Rural Hipotecária nº. 

96/70277-x e aditivo; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 

88/00006-0; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº.93/00263-7; Cédula 

Rural Pignoratícia e Hipotecária nº.94/00879-5; Cédula Rural Pignoratícia e 

Hipotecária nº. 97/00284-4; e Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 

97/00283-6, sendo certo que os valores apurados pela parte exequente 

nos anexos 06, 07 e 08 (fls. 1344/1346) se referem a outras taxas/tarifas 

(ex: ACE – ASSIST . TEC.; ACE-SEG. VIDA P.; ACE – SEG. ESCA; ACE - 

RECEBIDOS), que não foram expressamente extirpadas na sentença.

 Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de que deveriam ter 

sido incluídas no anexo 03 do laudo (fls. 1323/1334) os valores referentes 

às tarifas de código nº 262 (tarifa de abertura de crédito) e código nº 263 

(tarifa de extrato), pois, conforme acima consignado, a sentença apenas 

determinou expressamente a exclusão das tarifas denominadas “TARIFA 

TX” e a “TARIFA DE DESPESAS DIVERSAS”, nada mencionando acerca de 

tarifa de abertura de crédito e de extrato.

 Portanto, não merece acolhimento as impugnações ao laudo pericial 

nestes aspectos.

 5- A parte executada alegou que o perito judicial não efetuou a 

compensação dos valores apurados em repetição de indébito com os 

valores devidos a parte executada, violando, assim a coisa julgada.

 Por sua vez, o perito judicial esclareceu às fls. 1404/1408 que a parte 

exequente não apresentou valores de eventuais dívidas não liquidadas.

 Às fls. 1414/1416 a parte exequente alegou que o perito judicial deveria 

ter se valido a permissão prevista no § 3º do art. 473 do Código de 

Processo Civil e requisitado informações quanto à existência de dívida a 

ser compensada.

 Diante dessa celeuma, tenho por bem fixar o prazo de 05 dias para a 

parte executada apresentar eventuais créditos que possui em desfavor 

da parte exequente, a fim de ser compensados com os valores pagos a 

maior ou indevidamente pela parte exequente.

 Decorrido o prazo acima, sem que a parte executada apresente eventuais 

créditos que possui em desfavor da parte executada, o que inclusive já 

deveria ter sido feito por ela, restará prejudicado a compensação de 

créditos.

 6- A parte executada alegou que no Anexo 02-Planilha de Atualização 

das Diferenças do laudo pericial, foram aplicados juros de 1% para todo o 

período. Porém, sustentou que os juros devem ser contados apenas a 

partir da citação. Afirmou ainda que, caso seja computado juros legais de 

todo o período, deve ter sido limitado em 6% ao ano enquanto vigorava o 

CPC/1973 e não a taxa de 12% ao ano.

 O perito judicial às fls. 1404/1408 esclareceu que, como não foram 

identificados os critérios de atualização das diferenças apuradas, os 

valores foram atualizados com índice INPC, acrescido de juros simples de 

1% ao mês, capitalizados ao final.

 Pois bem. Em análise à sentença de fls. 799/814 verifico que foi deferida 

a repetição do indébito na forma simples e a compensação. Contudo, não 

foi definido quais os índices aplicáveis para a correção do valor e a partir 

de quando deveriam incidir, sendo que o acordão de fls. 850/856 

apresenta a mesma omissão.

 Diante dessa omissão, cumpre-me definir tais critérios, de modo que 

determino que sobre os valores desembolsados indevidamente pela parte 

exequente (repetição de indébito), incidam juros moratórios à taxa de 6% 

a.a. quando em vigor o Código Civil de 1916 e de 12% a.a. quando em 

vigor o novo Código Civil, sendo o termo inicial a citação (art. 405 do 

Código Civil/02), incidindo-se ainda correção monetária pelo INPC desde a 

data do efetivo pagamento indevido nos termos da Súmula 43 do STJ.

 7- A parte executada alegou que efetuou depósito judicial no valor de R$ 

583.412,19 em 08/03/2013. Assim, argumentou que a partir dessa data 

não deve mais incidir correção do débito exequendo a cargo do 

executado, pois o depósito judicial elide a mora, passando a incidir sobre 

tais valores a remuneração pela instituição financeira onde o depósito foi 

efetuado. Afirmou que o perito judicial atualizou o indébito até 30/06/2017, 

desconsiderando o depósito judicial.

 Às fls. 1404/1408 o perito judicial esclareceu que como os valores 

depositados não foram levantados, atualizou os valores até 30/06/2017.

 Assiste razão à parte executada, pois de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, o depósito judicial feito com o escopo de pagar a dívida 

elide a mora do devedor, de modo que os juros moratórios e a correção 

monetária passam a ser encargos pelos quais é responsável a instituição 

financeira em que o numerário se encontra depositado. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Caso em que 

o depósito judicial do valor da execução, ainda que visando à garantia do 

juízo, elide a mora do devedor, de modo que os juros moratórios e a 

correção monetária passam a ser encargos pelos quais é responsável a 

instituição financeira em que o numerário se encontra depositado. 

RECURSO PROVIDO”. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70069710903, 

Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 

15/12/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO CONFORME 

CRITÉRIOS TRAÇADOS PELO ART. 20 DO CPC E ESPECIFICIDADES DA 

CAUSA - PEDIDO PARA CORREÇÃO ATÉ LEVANTAMENTO VALOR - 

IMPOSSIBILIDADE. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser 

fixados em conformidade com os critérios traçados pelo art. 20 do CPC, 

mostrando-se apropriado o fixado na Instancia Primeira, uma vez que foi 

observado as peculiaridades da causa. O depósito judicial do crédito 

devido pelo exeqüente elide os efeitos da mora do devedor, assim, os 

juros deixam de incidir a partir do deposito. Importante mencionar ainda 

que, segundo a Súmula 179 do STJ, a instituição financeira que recebeu o 

dinheiro em deposito judicial fica responsável pelo pagamento da correção 

monetária relativa ás quantias depositadas”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0024.13.352879-4/012, Relator(a): Des.(a) Arnaldo 

Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/0015, publicação da 

súmula em 16/12/2015).

 Portanto, a data do depósito judicial deve ser o marco final da incidência 

dos juros e correção monetária em desfavor da parte executada.

 Ante o exposto, acolho parcialmente as impugnações ao laudo pericial 

apresentado pelas partes às fls. 1336/1393 e fls. 1395/1402 para:

a) Conceder o prazo de 05 dias para a parte executada (Banco do Brasil 

S/A) apresentar eventuais créditos que possui em desfavor da parte 

exequente, a fim de serem compensados com os valores pagos a maior 

ou indevidamente pela parte exequente. Registro que o descumprimento 

desta determinação ensejará a não compensação de créditos.

 b) Decorrido o prazo acima, determino que o perito judicial retifique o 

laudo pericial para o fim de:

b.1) No período anterior a julho de 1994, em que não existia divulgação da 

taxa pelo BACEN, aplicar, no contrato de abertura de crédito em conta 

corrente, a taxa de juros remuneratórios de 12% a.a., salvo se a taxa 

cobrada pela instituição financeira tenha sido mais vantajosa à parte 

exequente, ocasião em que deverá ser esta última mantida.

b.2) Sobre os valores desembolsados indevidamente pela parte exequente 

(repetição de indébito), incidam juros moratórios à taxa de 6% a.a. quando 

em vigor o Código Civil de 1916 e de 12% a.a. quando em vigor o novo 

Código Civil, sendo o termo inicial a citação (art. 405 do Código Civil/02), 

incidindo-se ainda correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo 

pagamento indevido nos termos da Súmula 43 do STJ.

b.3) Compensar eventual crédito existente entre a parte executada e parte 

exequente, caso a parte executada apresente essa informação no prazo 

estipulado acima.

b.4) os juros e correção monetária em desfavor da parte executada 

deverão incidir até a data do depósito judicial.

c) Fixo o prazo de 20 dias para que o perito judicial promova a retificação 

do laudo pericial nos termos acima.

 d) Apresentado o novo laudo, intimem-se as partes para querendo, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, 

mesma oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de 

seus pareceres técnicos (art. 477 do CPC). Registro que a parte que 

impugnar o novo laudo usando argumentos contrários ao que restou 

decidido nesta decisão irá responder por ato atentatório à dignidade da 

justiça. Estou fazendo este alerta porque a discussão não pode se 
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eternizar. Quem não concordar com o que restou hoje decidido, deve 

manejar agravo ao TJMT. Não o fazendo ou não conseguindo reformar a 

decisão no TJMT, devem ser respeitados os parâmetros de cálculo hoje 

estabelecidos.

e) Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

f) Com fulcro no § 4º do art. 465 do Código de Processo Civil, autorizo o 

pagamento de 50% dos honorários arbitrados a favor do perito, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o novo laudo 

e prestados todos os esclarecimentos necessários.

g) Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, voltem os autos conclusos.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232096 Nr: 21021-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V C GUIMARÃES TRANSPORTES - ME, 

VANDIR CONSTANTINO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que, haja vista a penhora por termo realizada em fl. 91, intimo o 

executado para se manifestar, querendo, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280249 Nr: 9148-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ALTO GARÇAS-MT, MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLAND TRENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:OAB/MT7542

 Certifico que, fica o advogado da parte requerida, intimado do despacho 

de fl. 31, a seguir transcrito: Autos nº: 280249.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 04 de dezembro 

de 2018, às 15:00min, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).

Considerando que o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo 

Civil, não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127726 Nr: 6648-96.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTN - CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496, EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 212, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290671 Nr: 17579-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL MASTER JUNIOR BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:OAB/MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Acácia, 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.: 288013 Nr: 15573-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 4ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCOPORADORA GUEDES 

LTDA, LUIZ CARLOS GUEDES, VALMIR LUIZ GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de tres diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, 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.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 171971 Nr: 13561-55.2014.811.0055

 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: NICOMEDES BATISTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (29/8/2014 – fls. 72), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto 

que em razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 
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atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialSentença não sujeita à remessa necessária, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I do NCPC, visto que a condenação imposta ao INSS 

não tem o potencial de ultrapassar 1000 (mil) salários mínimos.EXPEÇA-SE 

de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do Anexo 

Único ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172979 Nr: 14586-06.2014.811.0055

 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: JOELSON FLORENTINO CARVALHO DE JESUS, JOADIR 

FLORENTINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora o benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo (07/04/2014 – 

fl. 10), com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para o cálculo da correção monetária, 

deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.Considerando 

a fundamentação retro, confirmo a tutela de urgência pleiteada.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, 

deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do 

julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 

487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Por fim, 

procedam-se as expedições necessárias para os pagamento dos 

honorários periciais.Após o trânsito em julgado, não sendo apresentados 

requerimentos pelas partes, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.Às providências. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra/MT, 26 de 

setembro de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167182 Nr: 7173-39.2014.811.0055

 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: JOAQUIM CONCEIÇÃO FERREIRA

 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:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (10/2/2014 – fls. 77), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto 

que em razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o 

trânsito em julgado e comprovada a implementação do benefício e não 

havendo requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163927 Nr: 1418-34.2014.811.0055

 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: RUBENS SERGIO BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (15/1/2014 – fls. 58 e 83), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença, visto que em razão dos fundamentos já consignados quanto a 

demonstração da incapacidade, condição de segurado, preenchimento de 

carência e a natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência 

da parte autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o 

trânsito em julgado e comprovada a implementação do benefício e não 

havendo requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163566 Nr: 740-19.2014.811.0055

 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: ANTONIO PEREIRA

 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:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (23/7/2014 – fls. 68), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto 

que em razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o 

trânsito em julgado e comprovada a implementação do benefício e não 

havendo requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172374 Nr: 14020-57.2014.811.0055

 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: ANTONIO JOSE CORREIA

 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:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (14/12/2013 – fls. 98), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, devendo a autarquia ré providenciar o reestabelecimento do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença, visto que em razão dos fundamentos já consignados quanto a 

demonstração da incapacidade, condição de segurado, preenchimento de 

carência e a natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência 

da parte autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o 

trânsito em julgado e comprovada a implementação do benefício e não 

havendo requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173403 Nr: 15086-72.2014.811.0055

 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: PATRICIA DE UNGARO SANTANA LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (25/9/2014 – fls. 53), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91.Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, 

desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o trânsito em 

julgado e comprovada a implementação do benefício e não havendo 

requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174736 Nr: 16649-04.2014.811.0055

 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: IRACEMA SOARES DA SILVA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(4/08/2014 – fl. 25), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 
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Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 25/3/2019, sem 

prejuízo de pedidos de prorrogação/renovação administrativos.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor 

do perito, conforme art. 2º do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, 

combinado com o art. 29 da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando 

estabelecido o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de honorários, 

nos termos da Tabela V do Anexo Único da resolução acima citadpPor 

oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o 

feito com resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e providências de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172323 Nr: 13961-69.2014.811.0055

 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: LUIZA FERNANDES HELRIGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Publique-se 

Intime-se Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180849 Nr: 22796-46.2014.811.0055

 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: ALICE DE MELO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Auzani Stallbaum - 

OAB:18737/O, KELLY JANAINA BECKER - OAB:8666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (26/3/2014 – fls.44), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto 

que em razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o 

trânsito em julgado e comprovada a implementação do benefício e não 

havendo requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176386 Nr: 18463-51.2014.811.0055

 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: PEDRO DONIZETE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (17/9/2014 – fls. 20 e 58), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença, visto que em razão dos fundamentos já consignados quanto a 

demonstração da incapacidade, condição de segurado, preenchimento de 

carência e a natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência 

da parte autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o 

trânsito em julgado e comprovada a implementação do benefício e não 

havendo requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163944 Nr: 1438-25.2014.811.0055

 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: JOSE VIANA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, revogando a antecipação 
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de tutela anteriormente deferida.CONDENO a parte autora nas custas e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO o valor 

correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 4º, 

inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Tangará 

da Serra/MT, 27 de setembro de 2018.Marcos Terencio Agostinho 

PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180656 Nr: 22601-61.2014.811.0055

 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: DAVI OLIVEIRA 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:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (3/12/1997 – fls. 55), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto 

que em razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Observando-se, a prescrição quinquenal para 

os períodos anteriores a 2/12/1999 e a necessária compensação dos 

valores recebidos a titulo de auxilio acidente.Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.EXPEÇA-SE de imediato 

alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169402 Nr: 10333-72.2014.811.0055

 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: NELSON RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (11/12/2013 – fls. 127 e 144), nos termos do art. 43, 

da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença, visto que em razão dos fundamentos já consignados quanto a 

demonstração da incapacidade, condição de segurado, preenchimento de 

carência e a natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência 

da parte autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o 

trânsito em julgado e comprovada a implementação do benefício e não 

havendo requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143412 Nr: 2930-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE ALVES FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160902 Nr: 11124-75.2013.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FELICIANO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142400 Nr: 1813-94.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE FREITAS

 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:

 ... herdeiros habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV 

deverá ser preenchido em partes iguais para os aludidos 

herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o 

patrono do de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais 

deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 

– quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a 

homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 

(sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, 

notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção monetária, 

fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, 

desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, fica desde já 

acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser 

preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

fica desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso 

a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131263 Nr: 964-59.2011.811.0055

 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: SEBASTIANA ALBINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (18/05/2015 - fl. 87), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (02/12/2011– fls. 16-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139249 Nr: 9711-95.2011.811.0055

 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: NAIR MARIA XAVIER

 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:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (18/05/2015 - fl. 87), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (02/12/2011– fls. 16-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 
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resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129357 Nr: 8197-44.2010.811.0055

 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: MARIA APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (18/05/2015 - fl. 87), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (02/12/2011– fls. 16-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 14135 Nr: 3118-36.2000.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CEVADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior deste 

magistrado, em consonância com o princípio da causalidade, resta-se 

aplicável a condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, 

mesmo nos casos em que não há citação do executado, ainda que a 

quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no 

importe de R$1.884,33, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - 

PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - 

APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera administrativa não 

implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 

6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo 

devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à liquidação 

do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes 

da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o débito 

administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do 

constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os honorários 

advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, 

devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu 

causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n.Transitada em julgado, providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132667 Nr: 2543-42.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. nº. 2543-42.2011.811.0055 – Cód. 132667

SENTENÇA

VISTOS ETC.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por JOVINO RIBEIRO, em 

face do Município de Tangará da Serra-MT.

As fls.209, o requerente informa o integral cumprimento da obrigação e 

pleiteia pelo arquivamento dos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

In casu, vislumbro que o objeto pleiteado foi devidamente atendido, 

conforme consta as informações acostadas aos autos.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

 Após, proceda-se as baixas e anotações devidas e, arquive-se, com as 

cautelas de praxe.

Sem custas.

P. R. I. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 20 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150080 Nr: 10092-69.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 
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pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento 

dos autos, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 16 de agosto de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102857 Nr: 1699-97.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl.177-v, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260755 Nr: 25402-42.2017.811.0055

 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: EMANUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166916 Nr: 6725-66.2014.811.0055

 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: RAIMUNDO INACIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 134, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137263 Nr: 7586-57.2011.811.0055

 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: JENAIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, apresentar 

os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso deliberado o 

seguinte:b

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156557 Nr: 5168-78.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO PIRES FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128182 Nr: 6112-85.2010.811.0055

 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: CARLOS DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, apresentar 

os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso deliberado o 
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seguinte:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153136 Nr: 1807-53.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JILDENE SOUZA 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, apresentar 

os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso deliberado o 

seguinte:b.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147838 Nr: 7672-91.2012.811.0055

 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: ABEL ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, apresentar 

os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso deliberado o 

seguinte:b.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 103897 Nr: 2721-93.2008.811.0055

 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: JOÃO MARIA GODOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, apresentar 

os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso deliberado o 

seguinte:b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os 

cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo 

os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro 

lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento 

de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o benefício já tenha 

sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do retroativo, vista à 

parte autora para promover o cumprimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144653 Nr: 4284-83.2012.811.0055

 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: RITA DE CASSIA DUMINELLI BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, apresentar 

os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso deliberado o 

seguinte:b

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125424 Nr: 4402-30.2010.811.0055

 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: EDEVALDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, apresentar 

os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso deliberado o 

seguinte:b.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201879 Nr: 16240-91.2015.811.0055

 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: VERA CELIA MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante das informações de fls. 84/85, OFICIE-SE ao Instituto demandado 

para que, no prazo de trinta (30) dias, reative o benefício previdenciário, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das 

demais sanções legais, encaminhando-se, para tanto, os documentos 

necessários.

 Outrossim, INTIME-SE o Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, 

conforme mencionado à fl. 118.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162093 Nr: 13187-73.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA GONZALES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que a parte exequente apresentou concordância 

com o cálculo apresentando à fl. 135, DETERMINO:CUMPRA-SE conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;Ressalto que, 

existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais 

mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, 

da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO tal pedido, devendo ser feita a 

dedução da quantia devida à parte exequente. Expedida a RPV e/ou 

precatório, INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que de direito, 

conforme determina o art. 11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405. 

Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento.Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar 

determino que seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, 

devendo ser certificado que houve o seu estrito cumprimento.Não sendo a 

própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo 

deverá ser certificado também que o advogado titular da conta indicada 

para crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar 

quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.Além disso, deverá ser 

observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, 

ficando recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a 

intimação postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176109 Nr: 18155-15.2014.811.0055

 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: CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do 

indeferimento/cessação do benefício, com incidência de juros de mora a 

partir da citação (03/05/2015 – fl. 50-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida 

(fls. 49/50-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, 

porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação 

do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 

487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após 

o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134964 Nr: 5100-02.2011.811.0055

 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: ELIANE MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do 

indeferimento/cessação do benefício, com incidência de juros de mora a 

partir da citação (27/11/2011 – fl. 35-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida 

(fls. 29/32-v). Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença 

até a implantação da aposentadoria por invalidez, para tanto, OFICIE-SE ao 

Instituto demandado para que, no prazo de trinta (30) dias, implante o 

benefício previdenciário, encaminhando-se, para tanto, os documentos 

necessários.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 
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Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o percentual devido na 

oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do 

CPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos 

do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução 

do mérito.Publique-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. 

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125973 Nr: 4934-04.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Vera Lúcia Gomes 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

Compulsando os autos, verifico que houve o levantamento de valores (fls. 

194/195), deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Diante do levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser 

extinto pela satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

P. I. C.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 124444 Nr: 3440-07.2010.811.0055

 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: MARIA CERQUEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (03/03/2017- fl. 153), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (17/08/2010/2010– fls. 59’‘.3+320), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 179574 Nr: 21642-90.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do 

indeferimento/cessação do benefício, com incidência de juros de mora a 

partir da citação (17/12/2014 – fl. 30-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida 

(fls. 73/73-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, 

porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação 

do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 

487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após 

o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148752 Nr: 8666-22.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (16/08/2017- fl. 130), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (07/11/2012– fls. 54-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 
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vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145079 Nr: 4737-78.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA MOREIRA PEREIRA

 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:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (16/11/2015 – fl. 127-v), com incidência de 

juros de mora a partir da citação (14/06/2012 – fls. 15-v), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134536 Nr: 4632-38.2011.811.0055

 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: ANA MARIA ALVES BATISTA

 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:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (29/10/2014 – fl. 96), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (11/07/2011– fls. 18-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135766 Nr: 5973-02.2011.811.0055

 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: GERALDA TAVARES GUIMARÃES

 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:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (29/09/2014 – fl. 148), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (28/09/2011– fls. 15-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 62261 Nr: 3788-30.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: espolio de BALDUINO ARLINDO DREBES, ANTONINA 

ZANDONA DREBES, VOLNEI LUIZ DREBES, VENICIO ANTONIO DREBES, 

VANISE TEREZINHA DREBES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme determinado na decisão de fl. 172.

Outrossim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca do petitório de fls. 175/176-v.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139468 Nr: 9954-39.2011.811.0055

 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 JOSE GOMES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, apresentar 

os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso deliberado o 

seguinte:b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os 

cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo 

os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro 

lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento 

de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o benefício já tenha 

sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do retroativo, vista à 

parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso já tenha sido 

requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as anotações e 

retificações de estilo.Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de 

cumprimento, isso na hipótese de não ocorrer o descrito na primeira parte 

do item b.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205033 Nr: 18769-83.2015.811.0055

 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: SUZANA SANTOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/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): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124809 Nr: 3752-80.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL VITÓRIO MOBILIA, EDILENE MARIA 

TORQUATO VILLAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:234.989/SP, EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - 

OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3752-80.2016 (Cód. 124809)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que a exequente não apresentou o 

memorial discriminado dos valores que entende devido, em relação aos 

honorários sucumbenciais.

Desta feita, para que seja possível a eventual expedição de requisição de 

pequeno valor é imprescindível à existência de memorial discriminado, nos 

termos do artigo 534 do Código de Processo Civil, razão pela qual, 

determino a intimação da exequente para que encarte o alusivo 

documento.

Com o aporte, manifestem-se os executados e, após, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 50737 Nr: 1009-39.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CAVALCANTE LTDA, 

JOVANIR DAS FLORES CAVALCANTE, JEOVALDO DAS FLORES 

CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS DE ABREU - 

OAB:9120, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, JOSE FABIO 

PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC. Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a 

intimação da parte executada por meio do endereço informado nos autos 

ou constante da CDA.Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao 

setor competente para arrecadação.Após o trânsito em julgado 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, realizando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 16158 Nr: 2366-30.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACI COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT, CARLOS ROBERTO SOUTO ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - 
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OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Todavia, uma vez que a Sra. Araci Coelho, ex-mulher do Sr. Antônio Tuim, 

pleiteou recentemente o cumprimento da execução; além do fato de que 

todos os envolvidos na doação (e posterior dação) serem filhos dos ora 

requisitantes, entendo que a cautela determina que os envolvidos na 

presente ação sejam ouvidos previamente.Sendo assim, intime-se via a 

exequente, por meio de seu advogado (DJE) e o Município executado, para 

que no prazo de 10 dias manifestem quanto ao pedido de 

habilitação.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará da 

Serra, 26 de setembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 236510 Nr: 3305-48.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DELESPORTE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Destarte, DETERMINO que se proceda a expedição de Alvará, a fim 

de restituir o valor de R$500,00 (quinhentos reais) na conta do executado 

fl. 45. Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl. 46, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça: (...) . O pagamento do tributo na esfera administrativa 

não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 

6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo 

devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à liquidação 

do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes 

da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o débito 

administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do 

constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os honorários 

advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, 

devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu 

causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 223408 Nr: 12730-36.2016.811.0055

 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: ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL 

S/A, AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CEMAC - CENTRO MÉDICO 

DE ALTA COMPLEXIDADE - LTDA - ME, CEMITERIO JARDIM DA PAZ - DE 

PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, ATACADÃO S/A, 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, GUSTAVO RODRIGO 

GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 Processo nº 12730-36.2016.811.0055 (Cód. 223408)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão da Terceira Vara Cível desta Comarca, na qual à. fl. 172 

declara sua incompetência para julgar e processar esta demanda.

Destarte, recebo o presente feito e, na sequência, determino a intimação 

das partes para, querendo, convalidar os atos, bem assim, as provas até 

o momento produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155128 Nr: 3745-83.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOENY DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 142113 Nr: 1485-67.2012.811.0055

 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: SEBASTIÃO DELESPORTE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, GUSTAVO 

PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - 

OAB:11.086, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT, 

WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:14150-0

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 247499 Nr: 14753-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CRUZ SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14753-18.2017 (Cód. 247499)

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de Ação de Exibição de Documento c/c Pedidos de Tutela 
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Provisória de Urgência ajuizada por Santa Cruz Serviços Funerários 

contra Município de Tangará da Serra.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório

Decido.

Analisando o conjunto processual verifica-se a dissipação de interesse 

processual para o prosseguimento da ação, devendo o feito ser extinto.

Isso porque, como é sabido, o interesse de agir advém da necessidade de 

se obter, através do processo, proteção ao interesse substancial, que in 

casu, já não existe mais, uma vez que a execução que se originou nos 

processos administrativos, objetos desta ação, fora extinta.

Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV e VI, 

combinado com o artigo 354, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas e honorários.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240052 Nr: 7863-63.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. DA CRUZ & CIA LTDA, LEDA MAZUTTI DA 

CRUZ, GRECI MARA DA CRUZ, GRACIANE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Execução Fiscal

Processo n.º 7863-63.2017 (Cód. 240052)

VISTOS, ETC.

Intimem-se as partes do trânsito em julgado da sentença conforme 

certificado á fl. retro, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as devidas anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178399 Nr: 20524-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIRMO BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS LOBO BLINI - 

OAB:OAB/SP 272.028, FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA - 

OAB:OAB/SP 119.384, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 Vistos em correição,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pela exequente em desfavor da executada, no valor da última 

atualização nos autos (fl. 145).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 187078 Nr: 4288-18.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão de 

folhas 61, bem como quanto a carta precatória juntada nos autos as 

folhas 74/94.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178399 Nr: 20524-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIRMO BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS LOBO BLINI - 

OAB:OAB/SP 272.028, FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA - 

OAB:OAB/SP 119.384, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

204,21 e 0,81 REAIS, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ 

COMPROVAR, SE FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS 

INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA 

PENHORA (NCPC, ART. 854, §3º, INCISOS I E II).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64701 Nr: 6211-60.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, CARLOS 

DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2484-RO, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE INFORME SE PROMOVEU A 
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RETIRADA DA CARTA PRECATÓRIA DE FLS. 293, para a Comarca de 

Campo Novo do Parecis/MT com a finalidade de intimação da Penhora em 

Imóveis dos Executados, tendo em vista que não existe nos autos 

comprovante de recolhimento de preparo. No prazo elgal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1722 Nr: 21-67.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Ferreira Franco, Marisa Dambros 

Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Considerando-se o local de cumprimento do ato deprecato, diverso do de 

sua residência, intime-se o exequente para indicar depositário, junto ao 

Juízo Deprecado, no prazo de 10 dias, sob pena de reputar-se, 

prejudicado o pedido de remoção do bem.

Identificado o depositário, expeça-se Carta Precatória para intimação, 

avaliação e remoção do bem, certificado o prazo sem identficiação do 

depositário localizado no Juízo Deprecado, expeça-se Carta Precatória 

para intimação da penhora e avaliação do bem, sem prejuízo de eventual 

renovação do pedido de remoção ou mesmo adjudicação do bem pelo 

valor da avaliação.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275443 Nr: 5351-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMAR SEIFERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 124/126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225252 Nr: 14468-59.2016.811.0055

 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): LENOIR RODRIGUES ME, JANDIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para providenciar o pagamento das custas do 

distribuidor no valor R$ 45, 00 (quarenta e cinco reais) na conta corrente 

44.017-5, agencia do Banco Brasil, 0551-7 em nome de a Titular Edilma 

Braga cnpj 01.974.435/0001-08 , referente a carta precatória de citação 

enviada via malote digital no dia 28/09/2017 código de rastreabilidade n. 

81120172915151, para comarca de Rondonópolis MT, bem como 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272393 Nr: 2962-18.2018.811.0055

 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: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E 

REPRESENTAÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida, onde foi 

DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO " mudou-se, devendo 

informar o endereço atualizado da referida requerida para fins de 

proceder a citação da mesma para fins de cumprimento da liminar, 

informando nos autos com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE 

DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2516 Nr: 999-10.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI, JOSÉ CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 intimação da doutora CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 

OAB/MT 13.994-A, PARA REQUERER O QUE DE DIREITO EM FACE O 

DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 281811 Nr: 10501-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSÉ 

SANCHES SANCHES, MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, Josivaldo Ribeiro da Costa - OAB:20018/0, LUAN 

EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546, Wellington Pereira 

Santos - OAB:10994

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 02/10/2018 às 

15h30min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 241670 Nr: 9854-74.2017.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Execução Número: 9854-74.2017.811.0055

Nome Reeducando: Marcio Rodrigues de Morais

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 2m 20d 09/12/2013 10/12/2013 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 74

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

10/12/2013 17/04/2014 127 dias fl. 04 verso

Total de dias interrompidos: 127

Data de Prisão Definitiva: 10/12/2013

Total da Pena: 6a 2m 20d
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Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 10/04/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 23/10/2017

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

10/04/2017 + 0a 6m 14d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(10/04/2017 - 10/12/2013) - 0a 4m 7d

(3a 4m 0d) - 0a 4m 7d = 2a 11m 23d

Data base para Livramento Condicional 10/12/2013

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 11/05/2016

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

10/12/2013 + 2a 0m 26d + 0a 4m 7d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 1a 9m 8d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

10/12/2013 + 6a 2m 20d + 0a 4m 7d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 4a 5m 10d

Data do Término da Pena: 06/07/2020

Demais Observações

____________________________________________

 INGRID CAROLINI TESTON BALCONI - Matrícula: 27556

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 241670 Nr: 9854-74.2017.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos,

 Concedo o prazo de cinco dias para o causídico presente apresentar o 

substabelecimento.

 Diante da narrativa do reeducando de que a tornozeleira eletrônica não 

esta funcionando adequadamente, bem como que o mesmo está 

cumprindo as demais condições da sua reprimenda, determino a retirada 

do aparelho pelo pessoal do monitoramento do CDP, devendo o 

recuperando comparecer na unidade em até três dias.

 SIRVA O PRESENTE TERMO COMO OFÍCIO À ADMINISTRAÇÃO DO CDP, 

DEVENDO O REEDUCANDO PORTAR O REFERIDO DOCUMENTO AO 

COMPARECER NO ESTABELECIMENTO PENAL.

 Atualize-se o cálculo e após, cumpram-se as disposições da ordem de 

serviço 01/2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273087 Nr: 3492-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DIVINO GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Autos nº: 3492-22.2018.811.0055.

 Código Apolo nº: 273087.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, 

ofereceu denúncia em 05 de março de 2018 contra Luiz Divino Gomes 

Cabral, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no 

artigo 217-A, caput, do Código Penal.

 Da peça acusatória consta que:

[...]

no dia 07 de fevereiro de 2018, por volta das 14h41min., na empresa 

Hidromaq Sistema Hidráulico, neste município e Comarca de Tangará da 

Serra/MT, o denunciado LUIZ DIVINO GOMES CABRAL, com consciência e 

vontade, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima 

Gabrielly Miranda dos Santos, de apenas 11 (onze) anos de idade.

Segundo consta dos autos, na data dos fatos o denunciado solicitou que a 

genitora da vítima, de nome Eliete, fosse resolver uns trabalhos externos, 

ocasião que Gabrielly ficou sozinha na empresa com Luiz.

Neste ínterim, o denunciado convidou a vítima para ir atrás do escritório, 

em um quarto onde condiciona peças de máquinas e a vítima negou o 

convite. Contudo, diante da insistência de Luiz, a vítima cedeu e foi até o 

local.

Ato contínuo, o denunciado pediu que a vítima ficasse de costas para ele 

quando a mesma se virou, Luiz baixou as calças de Gabrielly até o chão. 

Neste instante, o denunciado pediu que a vítima pegasse em seu pênis, 

mas ela, com medo, vestiu-se e correu em direção ao banheiro, momento 

que a genitora de Gabrielly retornou à empresa.

Não obstante, na intenção de continuar seu intento, o denunciado pediu 

que Eliete fosse buscar cigarros para o mesmo em um mercado próximo. 

Quando sozinhos, Luiz chamou a vítima novamente para o “quartinho” e 

esta diante da insistência, acompanhou o denunciado.

Dessarte, nesse momento o denunciado pediu que a vítima tirasse a calça 

e a calcinha, vindo a praticar atos libidinosos consistentes em obrigar que 

ela fizesse sexo oral, bem como esfregar o pênis em sua vagina. (fls. 

05/07)

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do 

acusado (fls. 06/08 – Código Apolo 272362).

O MPE opinou pela decretação da prisão preventiva do acusado (fls. 35/37 

– Código Apolo 272362).

Decretou-se a prisão preventiva do acusado, ante a presença dos 

requisitos legais (fls. 38/44 – Código Apolo 272362).

A peça inicial acusatória foi recebida em 14 de março de 2018, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 84/84 verso.

Citado às fls. 90, o réu, por meio da Defensoria Pública, apresentou 

defesa prévia às fls. 92/92 verso.

Após, o acusado, por meio de advogado constituído, pugnou pela 

revogação da prisão preventiva (fls. 98/109).

O MPE opinou pelo indeferimento do pleito de revogação da prisão 

preventiva (fls. 142/144 verso).

Às fls. 145/149, indeferiu-se o pleito de revogação da prisão do acusado.

A defesa do acusado impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, cuja liminar vindicada foi indeferida 

(fls. 159/162 verso).

 Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 183/183 verso e 212/212 verso, com as oitivas da vítima Gabrielly 

Miranda dos Santos e das testemunhas Eliete Miranda Eidam, Deyves 

Roberto Gomes Cabral, Jacileni da Silva Rodrigues, Geovani Vassão 

Bairros e Antônio Jacovozzi, além do interrogatório do acusado Luiz Divino 

Gomes Cabral, conforme mídias de fls. 185 e 215.

Posteriormente, a defesa requereu, novamente, a revogação da prisão 

preventiva do acusado (fls. 187/189).

O MPE opinou mais uma vez pelo indeferimento da prisão do acusado (fls. 

191/194).

Às fls. 195/197, indeferiu-se o novo pedido de revogação da prisão do 

acusado.

Já no mérito do Habeas Corpus, denegou-se a ordem (fls. 218/224).

Após, o Ministério Público Estadual apresentou as derradeiras alegações 

às fls. 233/238 verso, pugnando pela condenação do acusado pela 

prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Por derradeiro, o réu apresentou suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 206/216, pugnando pela absolvição do acusado, por falta 

de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 É o breve relatório.

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.

É certo que todos os crimes possuem corpo de delito, porém, nem todos 

deixam vestígios materiais, como no caso judicializado. Afinal, segundo 

narra a denúncia, o réu “praticou ato libidinoso diverso da conjunção 
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carnal com a vítima”, de modo que, por se caracterizar como fato 

transeunte, não permite a aferição da materialidade por meio de perícia 

técnica.

Em outras palavras, a materialidade do crime de estupro de vulnerável não 

é comprovada somente através do exame de corpo de delito, mormente 

quando da ação do réu não se extrai vestígios, podendo, a existência 

material do crime, ser comprovada por outros meios inequívocos de prova 

admitidos em direito.

Nesse prumo:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL 

ABSOLUTÓRIA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE 

DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DELICTA FACTI 

TRANSEUNTIS – PALAVRAS DA VÍTIMA – VERSÃO DEFENSIVA 

REPELIDA – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A palavra da vítima constitui importante elemento de prova quando de trata 

de delicta carnis. Em delitos atentatórias à dignidade sexual, para o seu 

aperfeiçoamento, não se exige a presença de vestígios, se as 

informações da vítima são uníssonas e coerentes com os adminículos 

probatórios, de modo a afastar a versão defensiva, de rigor a condenação 

do imputado.

 (TJ-MT, Ap 92846/2011, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 15/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013)

Portanto, a materialidade do delito será aferida juntamente com a autoria, 

em uma só toada, retirando os elementos de convicção da prova oral 

produzida.

Por fim, nessa primeira parte da sentença, quanto à idade da vítima, nos 

termos do artigo 155, parágrafo único, do CPP, o boletim de ocorrência 

policial (fls. 11/11 verso), termo de declarações (fls. 12/14), documento de 

CPF (fls. 20) e exame de corpo de delito (fls. 72/73), não deixam dúvidas 

quanto ao fato de que, na data do crime em apuração a vítima contava 11 

anos de idade.

Com efeito, iniciar-se-á pelas palavras da vítima quando inquirida pela 

Autoridade Policial:

[...]

QUE o suspeito é a pessoa chamada de LUIZ DIVINO GOMES CABRAL, de 

50 anos e trabalha junto com a genitora da declarante; QUE, a declarante 

mora com os seus pais; QUE o seu genitor trabalha fora e mãe da 

declarante trabalha na Hidromaq, situada na Lions Internacional em frente 

à Querência Máquinas Agrícolas; QUE a declarante estava de férias 

escolares e para não ficar sozinha em casa a sua genitora resolveu 

leva-la para o trabalho, que a mãe da declarante trabalha como secretária 

da Hidromaq; QUE o suspeito é irmão do proprietário da loja; QUE em cima 

é apartamento onde ele e a família moram, no térreo é a loja e no subsolo a 

oficina; QUE a declarante conheceu o suspeito ali no local; QUE o suspeito 

conversava com a declarante pelo whatsapp, mas esta não se lembra 

muito do teor das conversas, pois apagava, tendo em vista que não queria 

papo com ele; QUE por vezes o suspeito lhe chamava de lindinha, que a 

declarante respondia pra ele não chama-la de lindinha, pois não queria 

nada como ele; QUE então o suspeito passou a mandar mensagens de 

ameaça para declarante dizendo que se ela não saísse com ele, o 

suspeito contaria tudo para a genitora da declarante, e a genitora da 

declarante ficou com medo e bloqueou o suspeito no whatsapp; QUE no 

dia dos fatos aproximadamente por volta do dia 07/02/2018, a declarante 

foi para o trabalho junto com a sua genitora; QUE lá o suspeito mandou a 

mãe da declarante fazer um trabalho na rua; QUE todavia a declarante 

ficou no local esperando a sua mãe voltar; QUE, enquanto a sua mãe 

estava fora o suspeito ficou chamando a declarante pra ir para trás do 

escritório, em um quarto onde tem algumas peças de máquinas; QUE a 

declarante disse que não queria ir, pois a declarante já imaginava o que o 

suspeito ia fazer com ela; QUE o suspeito ficou insistindo tanto que a 

declarante acabou indo com ele até no quartinho; QUE o suspeito mandou 

a declarante ficar de costas para ele; QUE a declarante virou e ele puxou 

as calças da declarante até o chão; QUE a declarante tentou segurar mas 

ele puxou com muita força que ele tirou o pênis para fora e mandou a 

declarante pegar no pênis dele; QUE a declarante com medo vestiu as 

calças saiu em direção ao banheiro e nisso a genitora da declarante voltou 

para a loja; QUE a declarante subiu para o escritório e o suspeito também; 

QUE minutos depois o suspeito mandou a mãe da declarante ir ao mercado 

comprar cigarro, que nisso o suspeito voltou a ficar sozinho com a 

declarante; QUE o suspeito ficou chamando novamente a declarante para 

o quartinho e esta dizia que não, até que acabou cedendo e foi para o 

quartinho com ele; QUE la o suspeito disse para ela tirar as calças e se ela 

não tirasse ele contaria tudo para a mãe dela; QUE com medo a declarante 

acabou deixando o suspeito tirar as calças dela e ela tirou a calcinha; QUE 

o suspeito ficou esfregando o pênis dele na vagina da declarante e depois 

introduziu o pênis dele na vagina dela; QUE ele não usou camisinha; QUE 

ele não ejaculou, que a vagina da declarante não sangrou; QUE ele tentou 

obrigar a declarante fazer sexo oral nele, mas ela tirava a boca; QUE a 

declarante começou a chorar e saiu do local; QUE o suspeito não chegou 

a segurar a declarante fisicamente; QUE a declarante não contou nada 

para a sua genitora e logo no dia seguinte o suspeito passou a mandar 

mensagens para a declarante pedindo primeiro foto do rosto e depois ele 

pediu fotos das partes intimas da declarante, a ameaçando que se não 

mandasse contaria tudo para a genitora dela que o tinha acontecido entre 

eles; QUE a declarante mandou umas cinco fotos das partes intimas dela 

para ele; QUE a declarante disse que não ia mandar mais nada para ele, e 

ele então voltou a ameaça-la dizendo que contaria para a mãe dela que ela 

iria apanhar e seria expulsa de casa; QUE então a declarante o bloqueou 

no whatsapp; QUE a mãe da declarante pediu para desbloqueá-lo, mas 

isso a sua genitora não sabia de nada ainda; QUE o suspeito passou a 

mandar mensagens para a declarante dizendo que bom dia lindinha, boa 

noite lindinha, que a declarante não visualizava mais as mensagens 

somente apagava, e as vezes dizia para ele parar de lhe mandar 

mensagens; QUE na data de ontem 14/02/2018, o pai da declarante viu 

que ela apagou as mensagens que tinha chegado do suspeito e este disse 

para a mãe da declarante ficar de olho nela, que ai a mãe da declarante 

pegou o celular dela e viu mensagens suspeitas enviada pelo acusado 

Luiz Divino Gomes Cabral, 65 9993-2047; QUE a mãe da declarante 

começou a perguntar para ela o que estava acontecendo e esta por sua 

vez disse que não queria contar nada até que acabou confessando para 

a sua mãe o que estava acontecendo com o suspeito; QUE passada a 

palavra a genitora da declarante esta disse que assim que soube veio 

registrar o faro nesta delegacia, que deseja representar criminalmente 

contra o suspeito e deseja medidas protetivas contra ele (...)”

Em Juízo, a vítima ratificou, integralmente, o depoimento prestado na 

DEPOL (mídia de fls. 185).

Importante dizer, que as declarações da vítima são corroboradas pelas 

cópias das mensagens telefônicas trocadas com o acusado.

Vale lembrar, que as desconfianças do abuso sexual praticado pelo 

acusado em face da vítima já se destacavam nas declarações da genitora 

da vítima, quando inquirida judicialmente, declarou-se que percebeu que a 

vítima se encontrava com atitudes estranhas, reservando-se mais nas 

suas atividades diárias, destacando-se que constatou no celular da vítima 

mensagens telefônicas encaminhadas pelo acusado, inclusive, constavam 

mensagens apagadas no celular dela.

 Aduziu que se passou pela vítima por um período para saber o que 

estaria acontecendo, quando percebeu que o acusado pressionava a 

vítima para mandar fotos íntimas e/ou para marcar um encontro entre os 

dois. Informa que já levou a vítima para o seu local de trabalho e que ela 

ficou sozinha com o acusado, pois, este último pediu à declarante para 

comprar cigarro e ir ao banco, razão porque o acusado investiu contra a 

vítima praticando contra ela ato libidinoso, consistente em passar o seu 

pênis na vagina da vítima, destacando-se que a vítima lhe confirmou tais 

fatos (mídia de fls. 185).

 Em Juízo, a testemunha Deyves Roberto Gomes Cabral, irmão do acusado 

e patrão da mãe da vítima, informou que a mãe da vítima é uma excelente 

funcionária e que ela já levou a vítima para o seu local de trabalho. Relatou 

que a mãe da vítima não inventaria algo tão grave assim para prejudicar o 

seu irmão, inclusive, após o fato delituoso, ela pediu demissão da 

empresa, mas, o declarante não deu a baixa na carteira de trabalho dela 

porque quer que ela retorne as atividades laborais. Relatou, também, que o 

acusado se encontrava na empresa na data dos fatos (mídia de fls. 185).

Inquirida judicialmente, a testemunha Giovani Vassão Bairros informou que 

no dia dos fatos foi fazer um serviço de mecânica num veículo, juntamente 

com o seu patrão, numa propriedade rural, destacando-se que só o 

acusado ficou na empresa naquele dia (mídia de fls. 185).

Aliás, o depoimento da testemunha de defesa Giovani só confirma a 

contradição encontrada nos depoimentos do acusado e da testemunha 

Antônio Jacovozzi, quando relataram que o serviço no veículo foi feito na 

oficina, e não na propriedade rural, para fins de isentar o acusado da 

prática delitiva (mídia de fls. 185).

A testemunha Jacilene da Silva Rodrigues nada relatou acerca dos fatos 

(mídia de fls. 185).
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Por sua vez, o acusado negou a prática do crime. Todavia, os argumentos 

apresentados pelo acusado nem de longe o isentam da prática delitiva, 

ante a prova cabal dos autos.

 No ponto, o próprio acusado admitiu que já encaminhou mensagens para 

a vítima e que ela já foi na oficina onde ele trabalha esporadicamente, 

negando apenas a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável. 

Observa-se, ainda, que o acusado afirma que a vítima o bloqueou das 

redes sociais e aplicativos e que pediu para a mãe dela convencer a 

desbloqueá-lo. Depois, o acusado declarou que não mandou mensagens 

para a vítima requisitando imagens íntimas dela, mas, na própria Delegacia 

de Polícia, quando a mãe da vítima e a própria vítima registravam o boletim 

de ocorrência, o acusado encaminhava tais mensagens, o que, por si só, 

já afasta a tese dele de que a mãe da vítima foi a responsável de 

encaminhar as mensagens do telefone celular dele para a vítima.

Não é demais dizer, que foi o acusado que encaminhou mensagens e foto 

íntima da vítima, para fins de pressioná-la a mandar mais fotos, inclusive, 

do extrato de mensagens consta que as mensagens e a foto foram 

encaminhadas do celular do acusado para a vítima.

 Em outras palavras, todas as provas dos autos concluíram que o 

acusado praticou o crime de estupro de vulnerável para com a vítima, 

aproveitando-se de sua vulnerabilidade para praticar com ela ato 

libidinoso, consistente em passar o seu pênis na vagina dela.

Cumpre salientar que a palavra da vítima, em casos desse jaez, assume 

especial relevância, visto que a narrativa de menores de idade – seres em 

peculiar condição de desenvolvimento - não costuma contrariar a 

realidade, dada a atmosfera genuína que as permeia, notadamente em 

assuntos afetos à sexualidade, matéria na qual, salvo atípico e indesejável 

contexto em contrário, ainda não foram inseridas.

 Na hipótese, o relato prestado pela vítima lesada, em ambas as ocasiões 

em que ouvida foi uniforme, concatenado e coerente, a elucidar as 

investidas perpetradas pelo réu.

 Por fim, também não há que se falar em cerceamento de defesa pela não 

realização do exame psicológico na vítima, pois:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO 

DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. INDUÇÃO DE CRIANÇA A MATERIAL PORNOGRÁFICO 

COM A FINALIDADE DE PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. CONTINUIDADE 

DELITIVA. ART. 217-A, CAPUT, DO CP E ART. 241-D, PARÁGRAFO 

ÚNICO, I, DA LEI 8.069/1990, AMBOS NA FORMA DO ART. 71 DO CP. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284/STF. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada 

não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não 

havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é 

cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser 

levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

2. É inviável o recurso especial que aponta violação a dispositivos penais 

ou processuais penais que não guardam relação com a matéria discutida. 

Incidência da Súmula 284/STF.

3. "O art. 159 do CPP diz respeito ao exame de corpo de delito e a outras 

perícias, os quais não incluem o laudo psicológico realizado na vítima, 

normalmente confeccionado para avaliar os danos sofridos com o abuso 

sexual, não constituindo o aludido diagnóstico prova obrigatória nem 

imprescindível para a comprovação do delito ou de sua materialidade" 

(AgRg no AREsp 531.398/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA 

TURMA, DJe 4/8/2015).

4. O recurso não pode ser conhecido no tocante ao aventado dissídio 

jurisprudencial, uma vez que não se constata a identidade de bases 

fáticas entre os acórdãos recorridos e os julgados paradigmas citados.

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1721564/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

Aliás, do conjunto probatório nos autos não há dúvida da autoria e 

materialidade delitivas, ou seja, prescindível o exame psicológico na vítima.

 Forte nestas razões, demonstrada materialidade e autoria, à medida que a 

defesa não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer causa 

de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, imperiosa se faz a 

condenação do acusado nos termos postos na denúncia.

 Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o acusado Luiz Divino Gomes 

Cabral, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 217-A, caput, do 

Código Penal.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu condenado para o delito em tela.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal é 

a de reclusão, de oito (08) a quinze (15) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais em anexo.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos propulsores da vontade criminosa, embora injustificáveis, são 

próprios do arquétipo penal.

 As circunstâncias são próprias do crime.

 As consequências do delito não foram graves.

 O comportamento da vítima contribuiu para a execução do delito, pois, 

consentiu na prática sexual.

 Dessa forma, FIXO a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vejo que não há 

atenuantes e nem agravantes.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão porque TORNO a pena DEFINITIVA 

em 08 (oito) anos de reclusão.

 A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME 

SEMIABERTO, consoante artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Considerando o quantum da pena aplicada, o regime prisional imposto, bem 

como, tendo em vista que os requisitos e fundamentos da prisão 

preventiva inexistem nos autos, CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADE, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE 

SOLTURA, salvo se por outro motivo houver de permanecer preso.

Nos termos dos artigos 44, inc. I, e 77, inc. III, CP, inviável a substituição ou 

a suspensão ante a quantidade da pena e a violência perpetrada.

 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.

DESAPENSE-SE destes autos aquele de Código Apolo 283140.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 27 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 177331 Nr: 19464-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL GUIMARÃES DA 

SILVA - OAB:13173/MT

 Certifico para os devidos fins que foi expedida Carta Precatória para 

Boca da Mata/AL para a oitiva da testemunha Maria Natalina Pereira da 

Silva neste ato passa a intimar as partes para acompanhar o andamento 

da mesma.

Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Técnica Judiciária
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 210541 Nr: 2542-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO GLEIDI BARBOSA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 15 DIAS DIAS

AUTOS Nº 2542-81.2016.811.0055

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): SANDRO GLEIDI BARBOSA CUNHA

INTIMANDO: Réu(s): Sandro Gleidi Barbosa Cunha, Cpf: 01573747181, Rg: 

15832112 SSP MT Filiação: Joveil Rodrigues da Cunha e Maria Barbosa 

Cunha, data de nascimento: 12/01/1985, brasileiro(a), , Endereço: 

atualmente em local incerto ou desconhecido

ADVOGADO DO RÉU: ANTONIO CORRÊA BRAGA FILHO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

proferida parcialmente transcrita abaixo.

SENTENÇA: “(...) Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de 05/07, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o réu Sandro Gleidi Barbosa 

Cunha, já qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 147, caput, do 

Código Penal [FATO 02] e 21 da Lei das Contravenções Penais [FATO 03], 

com as implicações da Lei nº 11.340/2006. Pelas razões já expostas, em 

razão de não existir prova suficiente para a condenação, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão por que, 

com base no princípio in dubio pro reo, materializado no inciso VII do artigo 

386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO Sandro Gleidi Barbosa 

Cunha, devidamente qualificado nos autos, da acusação de ter praticado o 

crime de ameaça [FATO 01]. (...) DO CÚMULO MATERIAL Em razão do 

CONCURSO MATERIAL entre o crime de ameaça e a contravenção penal 

de vias de fato, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA O 

CRIME DE AMEAÇA [FATO 02], DE UM (01) MÊS E DEZ (10) DIAS DE 

DETENÇÃO, E PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO [FATO 

03], DE DEZENOVE (19) DIAS DE PRISÃO SIMPLES. No ponto, 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. Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que os delitos foram 

praticados mediante violência contra a pessoa, ante ao que preceitua o 

artigo 44, inciso I, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, descabe a 

aplicação da suspensão condicional da pena, na forma do artigo 77, III, 

também do Código Penal. O réu poderá apelar em liberdade, pois não estão 

presentes os requisitos para a sua prisão cautelar. Custas pelo acusado. 

(...)”

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, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 27 de setembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 279117 Nr: 8318-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, 

CLAUDIOMAR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O

 Intimação do advogado constituído do réu Claudiomar, Dr. Onésio Antônio 

de Souza para, no prazo de cinco (05) dias, se manifestar acerca da 

certidão de fls. 201, informando se o réu ainda se encontra residindo no 

endereço constante do mandado de fls. 200 e, em caso positivo, quais 

horários/dias poderá ser encontrado para ser intimado acerca da 

audiência de instrução supra designada, ou, caso tenha se mudado, que 

informe no mesmo prazo seu endereço atualizado, a fim de viabilizar sua 

intimação para todos os atos do processo, sob pena de revelia e, 

inclusive, sob pena de se possibilitar a reanálise do pedido de prisão 

preventiva formulado pelo Parquet nos autos, bem como para ter ciência 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26 de outubro 

de 2018, às 14h10min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 145813 Nr: 5510-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ARNALDO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 INTIMO OS ADVOGADOS DO RÉU ACERCA DO ENVIO DA CARTA 

PRECATÓRIA PARA A COMARCA DE CUIABÁ COM A FINALIDADE DE 

INTERROGATÓRIO DO RÉU, DEVENDO ACOMPANHAR NAQUELA 

COMARCA O SEU CUMPRIMENTO.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROBSON MOISES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 28/11/2018, às 16h30min, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002216-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO CODONHO (ADVOGADO(A))

MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Larissa Cristina Araújo (REQUERIDO)

 

VISTOS. Este Juizado Especial é claramente incompetente para determinar 

o cumprimento da presente carta precatória. Assim, cancele-se a 

distribuição, intimando-se o i. advogado para que providencie sua regular 

distribuição junto ao Juízo competente. Promovam-se as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 26 de Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LIVRADA APARECIDA GAETE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-50.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

FLOREMI QUIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do Id 15561109. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE ARAUJO RAMOS (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001810-15.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 15520714), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de setembro de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos. 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. 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, 27 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES (ADVOGADO(A))

CLAUDINA BISPO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1001755-64.2018.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: CLAUDINA BISPO 

DE FIGUEIREDO Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Trata a demanda de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, promovida por CLAUDINA BISPO DE FIGUEIREDO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Afirma a autora em sua inicial que é doadora 

de sangue voluntária há 13 anos, sendo que no dia 21 de maio de 2014 foi 

informada pelo Hemocentro MT (unidade de Tangará da Serra) de que 

estava impedida de realizar doações. Expõe que foi informada pelo médico 

José de Almeida Bandeira que era portadora do vírus HIV, sendo-lhe 

esclarecido que já se tratava da 2ª amostra, motivo pelo qual estava inapta 

para doar sangue. Explicita que ficou transtornada, passando por 

momentos de muita angustia e que somente após conversar com um 

médico com o qual era próxima foi orientanda a realizar um novo exame de 

HIV. Informa que tanto este quanto outros testes subsequentes indicaram 

o resultado “negativo” para o vírus HIV. Requer, portanto, diante de todo o 

exposto, indenização pelo dano sofrido. O promovido ESTADO DE MATO 

GROSSO refuta as alegações autorais e requer a improcedência da ação 

aduzindo que a promovente não comprovou os danos morais alegados. O 

feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, 

porque a demanda não exige a produção de provas, considerando que a 

matéria versada é unicamente de direito. O artigo 37, § 6º, da Lei Mais Alta 

assevera que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

Verificado que a alegação tem por base conduta comissiva do Estado, a 

responsabilidade civil tem natureza objetiva, ou seja, independe da culpa, 

portanto, deve o Estado indenizar a reclamante pelos danos a ela 

causados pelo diagnóstico comprovadamente equivocado. Pois bem. A 

Portaria nº 59/GM do Ministério da Saúde, de 28 de janeiro de 2003, com o 

intuito de controlar a qualidade do diagnóstico da infecção pelo vírus HIV, 

estabelece: 1) As amostras com resultado definido como positivo deverão 

ter o resultado da primeira amostra liberado com a ressalva, por escrito, 

de que se trata de um resultado parcial e que somente será considerado 

como definitivo após a análise da segunda amostra. O resultado entregue 

à promovente trazia a informação clara de que se tratava da segunda 

amostra, ou seja, confirmando o diagnóstico, o que sem dúvidas gerou na 

autora uma angústia desproporcional face a gravidade da doença a ela 

atribuída. Importante consignar que a divulgação errada de um resultado 

de exame insere-se dentro da responsabilidade revestida sob a forma de 

erro de diagnóstico, o que leva a sérias repercussões dentro da órbita 

jurídica, até mesmo para os fins de indenização da vítima que sofrera com 

a falta de observância do ente prestador dos serviços. Vislumbra-se que 

o dano causado pelo promovido restou plenamente configurado em razão 

da comprovação de que o exame estava equivocado. Ainda, não teve a 

promovente qualquer advertência neste sentido, ou seja, lhe foi entregue 

um exame com o diagnóstico de uma doença letal sem qualquer cuidado 

ou orientação no sentido de que havia alguma possibilidade de equivoco. 

Um absurdo. Agindo de forma diversa o promovido evitaria o elemento 

surpresa e possibilitaria à promovente ter conhecimento de que esses 

exames, às vezes, tendem para um resultado impreciso, sendo o efeito da 

notícia para a vida da autora totalmente diverso do ocorrido. O Estado 

tinha o dever de realizar outros exames, evitando, com isso, o dissabor de 

uma divulgação equivocada, notadamente sobre um tema de especial 

sensibilidade. Afinal, a promovente é doadora de sangue e ao realizar tal 

ato não espera que os exames realizados nesta doação lhe trouxessem 

um resultado tão grave, sendo dever de informar e orientar pré-requisito 

da atividade desempenhada pelo promovido, que deve ser eficiente e 

cauteloso, evitando que a pessoa se transtorne diante de uma 

constatação de tamanha gravidade, como a afirmação de ser portadora do 

vírus da AIDS. Concluo afirmando tratar o erro de diagnóstico da essência 

do dano moral, pois certamente trouxe à promovente, ainda que por 

poucos dias, indubitavelmente, uma sensação de morte, e o faço 

transcrevendo parte do brilhante acórdão no RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 33148/2007 que tramitou em Nosso E. Tribunal de Justiça, 

relatado pelo então DOUTOR MARCELO SOUZA DE BARROS que assim 

diz: “A “AIDS” – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – conhecida 

como “Mal do Século” é uma moléstia de efeitos nefastos, seja no âmbito 
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clínico, seja no âmbito moral. Naquele, porque debilita o sistema de defesa 

humano, tornando o organismo passível de qualquer doença e tornando-o 

incapaz de produzir as suas defesas. Neste, porque decreta a morte de 

quem possui o vírus, morte social, decorrente do preconceito, da 

incompreensão, do isolamento, levando a vítima às raias da loucura, sem 

esperança de vida. O dano, portanto, materializa-se na sensação de 

perda e na certeza convicta de que, a partir de então, o mundo passa a 

ser outro, mais sombrio e que todos os planos e projetos pessoais se 

esvaziam, passando a ser a vida um instante de dor e de constante 

sofrimento. Ter essa sensação – ainda que por algum tempo – é o 

bastante para adentrar no âmago da personalidade humana, causando 

alterações e sérios transtornos e atingindo o lado imaterial do sujeito que, 

agredido, deve ser reparado, mesmo que não haja uma relação de 

compensação entre o sentimento e a indenização recebida.” Quanto à 

quantificação do dano, cabe ao julgador, de acordo com seu prudente 

arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica 

do ofensor, estabelecer uma quantia a título de quantum indenizatório. 

Neste, interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as 

particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o 

tempo e a forma, bem como os efeitos jurídicos e econômicos. Nesse 

diapasão, considerando-se as circunstâncias do caso, de lesão aos 

direitos da personalidade da promovente, entendendo este juízo que a dor 

sentida pela autora ao receber um diagnóstico de uma doença tão séria e 

letal quanto o HIV é imensurável, sopesando a condição econômica das 

partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

especialmente acreditando tratar-se a presente sentença de um caráter 

pedagógico para evitar que casos como o relatado nestes autos não se 

repitam é que se entende que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a 

título de danos morais a ser pago pelo reclamado é justo. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, para CONDENAR o promovido a efetuar o pagamento a 

título de danos morais do valor de R$ 20.000,00 à autora, sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 21 de setembro 

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, 21 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

DEVANIL JOSE GOULART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001480-18.2018.8.11.0055 Reclamante: DEVANIL JOSE GOULART 

Reclamada: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 [i]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. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte Autora alega que foi surpreendida pela negativa da concessão de 

um credito no comercio local sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SCPC / SERASA referente ao valor de R$ 48,20 (quarenta e 

oito reais e vinte centavos), conforme prova certidão anexa à inicial. 

Contudo, afirma que não possui esse débito, pois nunca o contratou. A ré, 

em sua peça contestatória preliminarmente requer seja reconhecida a 

prescrição, em razão de que a restrição junto ao Banco é datada de 

10.08.2013, FALTA DE INTERESSE DE AGIR por ausência de resistência 

do réu quanto a pretensão deduzida e no mérito afirma ser legitima a 

restrição por ausência de pagamento do contrato firmado entre as partes, 

aduz ausência de comprovação dos danos morais pleiteados, requerendo 

ao final a improcedência da ação. Ab initio afasto a preliminar de ausência 

de interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso, porque não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). De igual modo não há se falar em prescrição, passando a analise 

do mérito. Diante da afirmação autoral de que a dívida é inexistente e a 

negativação é indevida, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida 

constituída em nome da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório, resta controversa a cobrança de valores advindos de serviço 

não contratado, a inclusão no cadastro de inadimplentes e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão à 

autora. Uma vez invertido o ônus probatório, caberia a ré demonstrar que 

as cobranças em questão eram devidas, na forma do art. 373, II do CPC – 

ônus este do qual não se desincumbiu. Isso porque a ré não juntou aos 

autos nenhuma prova – mesmo que indiciária – de que tenha havido 

contratação prévia à inclusão, razão pela qual reputo inexistente tal 

relação jurídica, sendo necessário o cancelamento da inscrição desta 

decorrente. Outrossim, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça que a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes causa 

danos de ordem moral ao inscrito; danos esses configurados in re ipsa, 

vez que prescindem de comprovação fática. Nesse sentido: AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE 

CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS 

POR ENDOSSO TRANSLATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não 

cabe agravo contra decisão que, com base no artigo 543, § 7º, inciso I, do 

Código de Processo Civil (CPC) de 1973, nega seguimento a recurso 

especial. Precedentes. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe 

reexame do contexto fático-probatório da lide. Incide a Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. O dano moral, oriundo de inscrição 

ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto 

indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é 

presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. 
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Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2017, DJe 09/05/2017) (grifo nosso). A ré praticou ilicitude ao 

inscrever a autora no cadastro de inadimplentes. Portanto, com sua 

negligência causou rebaixamento do patrimônio moral da autora e, por 

esse motivo, deve ser compelida a compensação dos referidos danos. 

Assim, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95 e considerando-se as 

circunstâncias do caso, de lesão à honra subjetiva da autora, a condição 

econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, o caráter pedagógico da condenação, entende-se que o 

valor R$ 3.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais a ser pago pela 

reclamada é justo. 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) 

Declarar inexistente o contrato que deu azo a inscrição indevida da autora 

no cadastro de inadimplentes; b) Condenar a ré ao pagamento do valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - 

data da restrição indevida (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no 

caso concreto responsabilidade extracontratual. Extingue-se o feito com 

julgamento 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, 24 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juiza Leiga [i] 

[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. 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. 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, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000060-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello (ADVOGADO(A))

PAULO MAURICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000060-.75.2018.8.11.0055 Reclamante: PAULO MAURICIO DOS 

SANTOS Reclamado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A DECISÃO: 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Analisando-se detidamente o pedido inicial, verifica-se 

que a parte reclamante apesar de intitular a ação como Ação de 

enriquecimento ilícito requer na verdade a anulação da sentença 

homologatória do acordo firmado nos autos da ação revisional nº 

5859-29.2012.811.0055 que tramitou na 5ª. Vara Cível desta Comarca, 

com a restituição dos valores levantandos pelo reclamado na importância 

de R$ 13.692,89 (treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e 

nove centavos), através dos alvarás nº 201042-9, 201047-P, 201051-8 e 

201017-8/2015. Entendo pela incompetência deste juizado, por ser o Juízo 

competente para dirimir a celeuma o mesmo que homologou o acordo, por 

força do que dispõe o art. 61 do CPC. Necessário ressaltar ainda que o 

entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do STJ, é nesse 

sentido, a exemplo do julgamento do REsp 1150745-MG. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, opino por declarar a Incompetência deste Juizado 

Especial para o processamento desta ação, e, por conseguinte, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do 

artigo 61, c.c. artigo 485, IV do CPC e art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95, 

determinando o arquivamento. Sem custas, diante do que estabelece o art. 

54, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 

9.099/95). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 24 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos. 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. 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, 24 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010806-48.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDO ASSUNCAO (REQUERENTE)

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT 

(REQUERIDO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002220-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JULIO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 
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(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

SIOLI DE JESUS PALHANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 04 de Dezembro de 2018, ás 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000141-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

UNIMED SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000141-58.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte executada manifesta que cumpriu 

integralmente com sua obrigação efetuando o depósito do valor devido (cf. 

ID 14836759). A exequente concordou com o valor depositado e requereu 

o levantamento do valor via alvará (cf. ID 14860024). Sendo expedido o 

alvará judicial (cf. ID 15383056) e requerido o arquivamento do feito (cf. ID 

15502640). Assim, considerando o cumprimento da obrigação por parte da 

executada entendo pela extinção e arquivamento do feito. 3. Dispositivo 

ANTE O EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de setembro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

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, 27 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001569-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA LEITE TEIXEIRA VINCIGUERA (REQUERENTE)

SULVIANE RIGO LUSTOZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001569-41.2018.8.11.0055 Promovente: CARLA PATRICIA LEITE 

TEIXEIRA VINCIGUERA Promovido: VIA VAREJO 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, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Alega a parte 

autora que em 06.05.2016, efetuou a compra de um celular em uma das 

lojas da Ré e que, dias após verificou que o produto não atendia suas 

necessidades, fato que a levou a procurar pela Ré, a fim, de que fosse 

efetuada a substituição do produto, no entanto, não obteve êxito. Diante 

do exposto, requer a restituição do valor pago pelo produto, bem como 

indenização por danos morais. Em sua defesa alega o promovido CULPA 

EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DIREITO DE ESCOLHA, afirmando que 

quando da compra o preposto da Ré mostrou todas as possibilidade de 

compra, e os modelos que tinha disponível para que o Consumidor 

pudesse escolher o que melhor lhe aprouvesse e que A RÉ ENTREGOU 

EXATAMENTE O PRODUTO ESCOLHIDO, sendo que, se o Autor não 

tivesse ficado satisfeito com sua escolha, bastava entrar em contato com 

o serviço de atendimento ao cliente para cancelamento da compra, todavia 

tal fato não teria ocorrido. Requer por fim a improcedência da ação. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A relação jurídica objeto 

destes autos caracteriza-se como relação de consumo, submetendo-se 

às normas do Código de Defesa do Consumidor, que traz o conceito de 

consumidor em seu art. 2º, in verbis: "Art. 2° Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. (...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista." O código de defesa do consumidor 

estampa a possibilidade de arrependimento, vejamos: Art. 49. O 

consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua 

assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a 

contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 

Entendo que não há justificação para a pretendida desistência ou 

arrependimento com a devolução do dinheiro requerido, visto que a 

mercadoria foi adquirida dentro do estabelecimento comercial e, por isso, 

inaplicável o direito de arrependimento previsto na legislação 

consumerista. Ainda, a própria autora afirma que havia adquirido em outra 

loja um celular que não atendeu a suas necessidades, sendo devolvido e 

lhe restituído o valor e, que, por conta disto adquiriu o produto na loja 

requerida. Ora, ao se efetuar a compra em uma loja física presume-se que 

o consumidor ao menos refletiu antes de comprar e teve contato direto 

com o produto, podendo sanar todas as dúvidas e verificar se o mesmo 

atende as suas expectativas. No caso dos autos a autora já havia se 

arrependido de uma compra, ou seja, deveria estar atenta as suas 

escolhas quando da nova aquisição. Ademais, não há nos autos qualquer 

documento que evidencie qualquer situação que viabilizasse compelir a 

loja à troca do produto, seja ante a constatação de propaganda 

enganosa/indução em erro, seja por constatação de vício do produto. 

Desta forma, não há subsídios fáticos ou jurídicos que amparem o pleito 

autoral, pois a lei consumerista não obriga o comerciante a proceder a 

troca de produto que se encontra em perfeito estado de uso. É importante 

frisar que essa é uma mera liberalidade do comerciante que não pode, de 

forma alguma, ser imposta pelo Judiciário. Assim é a jurisprudência em 

caso análogo: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO 

DE PRODUTO DIVERSO DO ESPERADO. PRETENSÃO DE TROCA NEGADA 

PELA RÉ. COMPRA EFETUADA NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO 

PREVISTO NO ART. 49 DO CDC. NÃO EVIDENCIADA A INDUÇÃO A ERRO, 

PROPAGANDA ENGANOSA OU DEFEITO NO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE 

DE IMPOR A TROCA DA MERCADORIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 
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PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. Infundada a pretensão de substituição do 

produto ou devolução dos valores pagos sob alegação de indução a erro 

por parte do preposta da ré, visto que inexiste evidências nos autos 

nesse sentido. Ademais, vem a autora ao Judiciário oito meses após a 

compra alegar que o produto adquirido não condizia ao desejado e 

oferecido pela ré. Não há subsídios fáticos ou jurídicos que amparem o 

pleito autoral, pois a lei consumerista não obriga o comerciante a proceder 

a trocar de produto que se encontra em perfeito estado de uso. Embora se 

saiba que a maioria dos estabelecimentos comerciais atualmente 

estabelece o prazo de 30 dias para troca dos produtos vendidos mesmo 

em loja física, é importante frisar que essa é uma mera liberalidade do 

comerciante que não pode, de forma alguma, ser imposta pelo Judiciário. 

Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que se mostra devida, 

enquanto regular exercício de direito da ré, ante a incontroversa 

inadimplência da autora em relação às prestações da compra, posto que 

ela própria confessa ter deixado de pagá-las. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005367438, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 22/05/2015) 

Quanto aos danos morais pleiteados, importante ressaltar que o prejuízo 

moral é evidenciado pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo 

evento danoso. Colocando a questão em termos de maior amplitude, 

Savatier oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento 

humano que não é causado por uma perda pecuniária', e abrange todo 

atentado à reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições etc.' (Traité de la Responsabilité Civile, 

vol. II, nº 525). Por todo o exposto, considerando não haver provas do 

abalo a honra ou verificado qualquer ato praticado pela promovida que 

pudesse ser caracterizado como ilegal entendo pela improcedência dos 

danos morais pleiteados. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e o faço com resolução do mérito. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, 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, 28 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DIAS COSTA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000168-07.2018.8.11.0055 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 [i]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. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante de R$ 153,93, como 

prova certidão de restrição anexa aos autos. O autor alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, demonstrando que a autora é titular da Linha(s) 

(65) 999520023, Conta(s) 2132361794, Categoria Controle Data de 

Habilitação 04/06/2013, sendo que inúmeros pagamentos foram 

registrados, permanecendo em débito a parte autora em algumas faturas 

que gerou a restrição devida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Entendo que havendo comprovação de serviço prestado por parte 

da promovida, falacioso se mostra a alegação da autora de que não 

contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que 

pudesse gerar o suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença 

apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 26 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 
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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. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 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, 26 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

WELLINGTON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001726-14.2018.8.11.0055 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 [i]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. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi 

negativada por ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante de R$ 

552,63, como prova certidão de restrição anexa aos autos. O autor alega 

não ter contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em 

ter algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, demonstrando que o Reclamante não cumpriu com 

as suas obrigações visto ser titular do cartão VISA NACIONAL sob o nº 

4551 XXXX XXXX 1761, bem como do cartão de crédito ELO NACIONAL 

sob o nº 6363 XXXX XXXX 2424, por meio dos quais foram contraídos 

débitos, que restaram inadimplidos, CONFORME FAZEM PROVAS AS 

FATURAS DOS CARTÕES DE CRÉDITO ANEXO A DEFESA. Entendo que 

havendo comprovação de serviço prestado por parte da promovida, 

falacioso se mostra a alegação da autora de que não contraiu a dívida 

com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto 

débito, assim, estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 26 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil. [i] [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. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 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, 26 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MORAIS DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001724-44.2018.8.11.0055 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 
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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 [i]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. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante de R$ 226,32, como 

prova certidão de restrição anexa aos autos. O autor alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, juntando aos autos a Ficha Proposta de Abertura 

de Conta de Depósito – Pessoa Física, onde a assinatura exarada é 

semelhante a assinatura constante na Procuração juntada pela patrono do 

Reclamante nos presentes autos, sendo que o documento pessoal 

ofertado ao Reclamado por ocasião da abertura de conta do Reclamante é 

o mesmo acostada a estes autos com a inicial. Entendo que havendo 

comprovação de serviço prestado por parte da promovida, falacioso se 

mostra a alegação da autora de que não contraiu a dívida com a 

Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto 

débito, assim, estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [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. 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, 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, 28 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000850-59.2018.8.11.0055 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 [i]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. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante de R$ 213,32, como 

prova certidão de restrição anexa aos autos. O autor alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, demonstrando que o autor é titular do contrato 

0218413833 referente a Linha(s) (65)99523796, permanecendo em débito 

o autor referente a este contrato gerando a restrição devida de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Entendo que havendo comprovação 

de serviço prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a 

alegação da autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tão 

pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, 

estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova 

do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 
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autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 

de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [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. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, 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, 28 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MORAIS FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, necessária 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 da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido consubstancia na provável declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. De fato, os documentos encartados aos autos pelo 

reclamante dão suporte probatório suficiente às suas alegações, ao 

menos nesta sede de cognição sumária. O boleto juntado no ID 15604725 

demonstra que o reclamante está sendo cobrado pela importância de R$ 

179,99, com a descrição de outros serviços, o que leva a crer que se 

refere à multa por ele mencionada. Referida multa, no entanto, é de 

exigibilidade bastante duvidosa, tendo em vista a alteração do plano de 

serviço de internet, em virtude da própria ineficiência do sistema da 

reclamada. A multa por fidelidade, nesse caso, revela-se de duvidosa 

legalidade. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à 

empresa reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 

300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

tutela de urgência antecipada para o fim de determinar que a reclamada se 

abstenha de inscrever o nome do reclamante ou dos registros de banco 

de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com 

relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa 

reclamada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a 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. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 28 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 55/2018-DF – 28 de Setembro de 2018.

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,Considerando que o servidor, 

BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX, matrícula n. 8543, Gestor Judiciário 

da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções no 

período de 28/09/2018, em Curso do Sistema GPSem .RESOLVE:Art. 1º - 

DESIGNAR a servidora Cleusa Batista de Oliveira mat. 3199, Auxiliar 

Judiciário, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, durante o período de afastamento 

da Titular nos dias 28/09/2018. P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta 

ao Departamento de Recurso Humanos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.Cássio Luís Furim Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004761-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))
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CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004761-46.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

CLAYTON DA SILVA CRUZ RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. I. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela específica 

requerida liminarmente não encontra guarida. II. Isso porque os 

documentos anexados aos autos não são suficientes a demonstrar, no 

presente momento, a incapacidade laborativa alegada, haja vista que aduz 

incapacidade para o trabalho, entretanto deixou de apresentar atestados 

médicos que comprovassem a continuidade da incapacidade, bem como 

apresentação de novo indeferimento administrativo, ou pedido de 

reconsideração, devido a não constatação de invalidade na perícia a 

mesma continua com a incapacidade alegada. Por essas razões, entendo 

que os requisitos para a concessão da liminar vindicada não restaram 

demonstrados. III. Sendo assim, indefiro a tutela de urgência vindicada. IV. 

Com a urgência que o caso requer, intime-se o perito nomeado à fl. id. 

11193620, Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: (65) 

3549-3226 / 99616-0609, com endereço profissional localizado na 

Avenida Rio Grande do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – 

MT, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

início dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Agende a Gestora Judiciária data para realização dos trabalhos 

periciais, procedendo-se às intimações necessárias. V. Os quesitos das 

partes já se encontram aos autos. VI. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício VII. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, 

podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes 

oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o 

parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. VIII. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. IX. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003398-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003398-24.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADRIANA ALVES FERREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. I. A decisão proferida no agravo de 

instrumento nº 1013381-85.2017.8.11.00 suspendeu os efeitos da decisão 

proferida no id 10282483 para que fosse realizada perícia médica 

atestando a aptidão ou não da autora para o exercício da função de 

monitora de creche. II. Em cumprimento ao referido decisum, realizou-se a 

perícia médica, aportando aos autos o laudo psiquiátrico forense juntado 

no id 14825573, o qual foi impugnado pelo Município requerido no id 

15241967, que alegou, em síntese, contradições quanto ao quadro clínico 

da autora. III. Direto ao ponto, e contrariando a impugnação apresentada 

pelo requerido, verifico que a perícia médica realizada por especialista na 

área psiquiátrica é conclusiva em atestar a inexistência de sinais e 

sintomas de doença mental que impeçam a autora de assumir o cargo de 

monitora de creche. Os quesitos tidos por “prejudicados” (quesitos 2, 3, 4 

e 5 da requerente) decorrem da resposta negativa quanto ao quesito 1, 

que indagou se a autora “se encontra” (ou seja, atualmente) acometida de 

alguma doença nervosa ou mental que a incapacite para o trabalho. A 

resposta dos quesitos prejudicados (desde quando, quais os sintomas e 

tratamento, etc.) pressupunham resposta afirmativa ao quesito 1, o que 

não foi o caso. Os demais apontamentos realizados pelo requerido (de 

que o atestado de médico especialista não anula o atestado de médico 

especialista; de que a autora percebia benefício previdenciário de auxílio 

doença quando foi convocada, etc.) refletem apenas seu inconformismo 

com o resultado da perícia e não são minimamente hábeis a desqualificar a 

conclusão do laudo. De qualquer forma, será aberto vista das indagações 

do Município para a perita (em atenção ao princípio da ampla defesa), 

mesmo verificando que o laudo é conclusivo. Destaco desde já que não 

haverá a designação de nova perícia, até porque, é a segunda vez que a 

Autora foi atestada como apta ao trabalho e a eventual falta de resposta 

de algum quesito se resolve com a nova manifestação da perita. Ademais, 

o inconformismo da parte que busca determinado resultado não basta 

para mover o juízo no sentido de determinar nova perícia. Ora, o próprio 

Município bradou em recurso de agravo pela realização de prova pericial, 

e, por ordem prudencial do TJMT determinou-se a realização de tal prova 

e, em vista do resultado contrário ao que pretendia, quer nova perícia. Não 

bastasse, a manifestação do Município pela nova perícia não está firmada 

em parecer médico, mas simplesmente em argumentos jurídicos que, com 

todo respeito, não são suficientes para infirmar a balizada opinião de 

médico especialista em psiquiatria. IV. Diante do exposto, ratificando os 

termos da decisão proferida no id 10282483, e sobretudo na conclusão da 

perícia médica realizada, determino a imediata reintegração da autora para 

o cargo em que foi aprovada por concurso e tomou posse (monitora de 

creche), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). V. Expeça-se o necessário, e, após, 

colha-se o parecer do Ministério Público. VI. Defiro o levantamento integral 

dos honorários periciais, devendo ser observado os dados bancários 

indicados pela Perita, devendo, contudo, a Perita responder às indagações 

complementares do Município. VII. Cumpra-se. Às providências. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 7912 Nr: 1138-16.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM EVANGELISTA - 

OAB:20.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Certifico e dou fé, que intimo as partes, tendo em vista, conforme planilha 

no PEA em anexo, referente ao Processo Nº 1138-16.2002.811.0045, Cód. 

7912, sob protocolo Nº [ A-114119 23/05/2018 ], com ID Nº 104181, que o 

alerta pelo sistema PEA chegou em 24/05/2018 13:07 sem arquivo para 

ser impresso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80883 Nr: 53-43.2012.811.0045

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORÁ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito. Desta 

forma, impulsiono os autos e intimo o autor para se manifestar no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 507 Nr: 63-78.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 240 de 704



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anchieta da Silva - 

OAB:23405/MG

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito. Desta 

forma, impulsiono os autos e intimo o autor para se manifestar no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 7912 Nr: 1138-16.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM EVANGELISTA - 

OAB:20.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Intimação do advgado da parte requerida do despacho de fl. 187: Vistos 

etc. I. Primeiramente, proceda-se a Secretaria com a intimação do douto 

advogado peticionante das fls. 166/174-175/176 para que junte aos autos 

procuração. II. Posto isto, em conformidade com o pedido de fl. 179, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 22/10/2018 às 

15:30, no CEJUSC. III. Em caso de não atendimento do item I, proceda-se 

com a intimação pessoal do executado quanto a data designada para 

audiência de conciliação. IV. Intime-se. Cumpra-sLucas do Rio Verde/MT, 

em 19 de junho de 2018. CÁSSIO LUÍS FURIM/JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 7912 Nr: 1138-16.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM EVANGELISTA - 

OAB:20.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Intimação do douto advogado peticionante das fls. 166/174-175/176 para 

que junte aos autos procuração, conforme despacho de fl. 187.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86571 Nr: 366-67.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SUCATAS IRMÃOS FERREIRA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245 A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - OAB:10030/MT, PAULO 

ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIA NICOLE 

MOURA RIBEIRO DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

366-67.2013.811.0045, Protocolo 86571, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85573 Nr: 5170-15.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ROMÃO SILVA AVELAR-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIA NICOLE 

MOURA RIBEIRO DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

5170-15.2012.811.0045, Protocolo 85573, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35619 Nr: 639-51.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LUCIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT, 

WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAMILLA 

ESPINDOLA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

639-51.2010.811.0045, Protocolo 35619, 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.: 95731 Nr: 2502-03.2014.811.0045

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERVANARIO SERRA AZUL COMERCIO DE 

ERVAS MEDICINAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito. Desta 

forma, impulsiono os autos e intimo o autor para se manifestar no prazo de 

10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123402 Nr: 2270-20.2016.811.0045

 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: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO, SIMONE KOTHRADE 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE DE SOUZA 

STROGULSKI, para devolução dos autos nº 2270-20.2016.811.0045, 

Protocolo 123402, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004805-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO AMORIM (REQUERENTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

TRANSMED-REMOCAO DE PACIENTES LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004805-65.2017.8.11.0045. Embora subsistam informações 

que demonstram o descumprimento da ordem judicial, como medida de 

prudência, levando-se por linha de estima que o bloqueio de contas 

públicas é medida de exceção e extrema, Determino a intimação eletrônica 

dos réus, via Sistema PJe, para que, no prazo de 2 (dois) dias, realizem o 

cumprimento da decisão judicial que ordenou a disponibilização da 

assistência por equipe multidisciplinar e o fornecimento de insumos, sob 

pena de realização de bloqueio dos valores necessários para o 

cumprimento da medida. Após, venham conclusos com urgência. 

Considerando-se que a forma de pagamento de honorários periciais no 

âmbito da Justiça Federal e da Justiça Estadual, na hipótese de 

competência delegada, se materializa através da expedição, no âmbito do 

próprio processo, de requisição de pequeno valor [art. 29 e art. 33, 

parágrafo único da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal], como forma de concretizar-se a aplicação do principio da 

equivalência material, Determino que se expeça requisição de pequeno 

valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários do perito. 

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação das alegações finais. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de setembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004518-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. G. C. F. (ADVOGADO(A))

J. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. /. M. (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 1004518-39.2016.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 9h30min. Intime-se a requerente, através da 

advogada constituída, via DJe. Proceda-se à citação e à intimação do 

requerido, mediante a expedição de mandado judicial, registrando o 

referencial de endereço indicado na petição arquivada no evento n.º 

14989867. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 140987 Nr: 3997-77.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n.º 3997-77.2017.811.0045.

Considerando-se o conteúdo da petição juntada às fls. 53/54 dos autos, 

devolva-se a carta precatória, registrando-se as homenagens de estilo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109059 Nr: 3398-12.2015.811.0045

 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: RAIMUNDO ELINALDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:MT.12099-B

 Processo n.º 3398-12.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença, formulado por Raimundo Elinaldo 

Pereira contra Embratel Tvsat Telecomunicações S/A, que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimado para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31329 Nr: 959-38.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LUIZ PORTELA, NELCI MORAES 

PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/11324, RODRIGO 

DIRENE DE MORAES - OAB:1878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT

 Processo n.º 959-38.2009.811.0045.

Trata-se de execução de título extrajudicial formulado por Du Point Brasil 

S/A contra Adão Luiz Portela e Nelci Moraes Portela, que visa a satisfação 

da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que os executados realizaram o pagamento integral da obrigação jurídica e 

que o exequente, devidamente intimado para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.
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Expeça-se ofício ao Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, com o objetivo de proceder-se ao 

cancelamento da penhora consumada e que decorre deste processo, 

exclusivamente.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117033 Nr: 7853-20.2015.811.0045

 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: MARIA APARECIDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 7853-20.2015.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente.

Intime-se a executada, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o 

exequente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a quitação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114215 Nr: 6270-97.2015.811.0045

 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: ERALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICI GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n.º 6270-97.2015.811.0045.

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Imissão da Posse dom 

Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Eraldo Pereira da Silva e 

Josiane Giocondo contra Leonici Guimarães, em que visa o 

reconhecimento do descumprimento das cláusulas contratuais e 

consequente rescisão do contrato.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 176/179). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

 Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 15023 Nr: 919-95.2005.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCETL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 Processo n.º 919-95.2005.811.0045.

Translade-se cópia da respeitável sentença e do venerável acórdão 

prolatados nos autos dos embargos à execução para a demanda 

executiva nº 1090-57.2002.811.0045.

 A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 7887 Nr: 1090-57.2002.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT

 Processo n.º 1090-57.2002.811.0045.

Considerando-se que foi proferida sentença de mérito nos autos de 

Embargos à Execução, a qual julgou extinta a presente demanda 

executiva, e que foi mantida em sede de recurso de apelação pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, DETERMINO o arquivamento 

do presente feito. Intimem-se

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118226 Nr: 8547-86.2015.811.0045

 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: JOSE ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8547-86.2015.811.0045.

Considerando-se que a parte autora não aceitou a proposta de acordo 

ofertado pela autarquia requerida. À míngua da existência de necessidade 

de se produzir outros meios de prova, DECLARO encerrada a instrução 

processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente ao autor, para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

apresentem alegações finais.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95774 Nr: 2536-75.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: LAERTES MARQUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318/A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3.277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT - 3418 - A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089/MT

 Processo n.º 2536-75.2014.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente, na conta bancária informada à fl. 270.

Intime-se o executado, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o 

exequente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a quitação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003508-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LOURDES ALEGRE SILVA (AUTOR(A))

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003508-23.2017.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de 

cognição não-exauriente, que a requerente comprovou a condição de 

filiado a Previdência Social e a ausência de necessidade, no caso 

concreto, de integralização do período de carência, nos termos do art. 151 

da Lei n.º 8.213/1991, visto que a requerente é portadora de cardiopatia 

grave. Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que 

a autora submeteu-se à avaliação médica pericial, oportunidade em que se 

constatou que a requerente é portador de moléstia grave, que impõe 

limites ao exercício de atividade laboral (evento n.º 12864849). Logo, 

nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título 

precário, a existência de moléstia que tornou a autora incapaz para o 

exercício regular de suas atividades laborais habituais — circunstância 

que dá fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). 

De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

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 concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dela dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício ao requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxilio doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias com o objetivo de implantar, no prazo de 20 (vinte) dias, o 

auxílio-doença à autora Aparecida de Lourdes Alegre Silva, devendo ser 

realizada nova reavaliação administrativa, a pedido da autora 

administrativamente, da necessidade da manutenção do benefício dentro 

do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei 

n.º 8.213/1991]. Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o 

prazo de manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, com 

fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 

do Conselho da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito. À míngua da existência de necessidade de se produzir outros 

meios de prova, declaro encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente ao autor, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de setembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000035-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI (ADVOGADO(A))

A. C. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000035-92.2018.8.11.0045. Como forma de efetivar os 

comandos da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, 

Determino a expedição de novo ofício ao Gerente Executivo do INSS em 

Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, a 

implantação do benefício previdenciário. Proceda-se a intimação da 

autarquia requerida fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da 

ordem judicial no prazo mencionado importará no arbitramento de multa. 

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada no evento n.º 

14549142. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 28 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002767-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DIAS ABRAAO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002767-17.2016.8.11.0045. Considerando-se que a 

requerida, devidamente intimada, deixou de apresentar impugnação à 

execução, com fundamento no conteúdo do art. 535, § 3.º do Código de 

Processo Civil, Determino que se providencie o pagamento da quantia em 

dinheiro exigida no requerimento de cumprimento de sentença, mediante 

Requisição de Pequeno Valor. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 

de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000666-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD BIDOIA CARLOTI (EMBARGANTE)

WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL ELGER (EMBARGADO)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000666-07.2016.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação do executado, na 
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pessoa do advogado constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código 

de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do 

Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de 

penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil]. A ausência de 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na 

imposição de multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 

1.º do Código de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora 

e avaliação [art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização 

de apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil]. Traslade-se cópia da sentença de mérito proferida à 

ação principal, que tramita em apenso (processo nº 

1000470-37.2016.8.11.0045). Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 

de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000289-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

IZAIAS CARVALHO HESPER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000289-65.2018.8.11.0045. Intimem-se as partes litigantes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as provas 

que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de setembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002408-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002408-67.2016.8.11.0045. Indefiro o requerimento de 

suspensão do processo e de arquivamento, haja vista que não há o 

enquadramento em qualquer das situações hipotéticas preconizadas no 

art. 313 do Código de Processo Civil. Intime-se a empresa requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo e 

realize a distribuição da carta precatória. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 

de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003609-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

FATIMA LUIZA BONDAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003609-94.2016.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001985-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ISIDORO BUIARSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001985-73.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002189-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APOLINARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002189-83.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação de Exibição 

de Documentos ajuizada por José Apolinário dos Santos contra Banco 

Bradesco S/A, em que argumentou que celebrou contrato de abertura de 

conta corrente com a empresa requerida e que, durante a normalidade 

contratual, percebeu a existência de lançamentos indevidos. Alegou que 

solicitou, na via administrativa, os extratos bancários e cópia dos 

contratos de financiamentos celebrados no período, contudo, não obteve 

resposta. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para o fim 

condenar a empresa requerida a promover a exibição dos extratos 

bancários e de todas as operações bancárias de crédito, no período de 

cinco anos, vinculados a conta corrente 9258-4, agência 1583. Foi 

procedida a citação da requerida. A empresa requerida veiculou resposta, 

oportunidade em que arguiu, como tese preliminar, a carência da ação, por 

ausência de pedido administrativo e porque o requerimento administrativo 

é inidôneo. Suscitou, também, a inépcia da petição inicial, visto que não 

indica a lide principal e o fundamento. No mérito, argumentou que não 

subsistiu, na esfera administrativa, pedido tendente a obter o contrato 

firmado entre as partes e que, portanto, não se mostra cabível a imposição 

do ônus da sucumbência. Houve réplica, oportunidade em que o 

requerente, reprisando os argumentos desenvolvidos por ocasião da 

petição inicial, rechaçou as proposições veiculadas pela defesa. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. 

Primeiramente, com relação à tese preliminar, que objetiva o 

reconhecimento da carência da ação, por ausência de interesse de agir, 

considero que está fadada ao insucesso. É que, devido à aplicação do 

princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário [art. 5º, inciso XXXV da 

CRFB/88], não subsiste a obrigatoriedade de promover-se o prévio 

exaurimento da instância administrativa para que a parte possa desfrutar 

do acesso à prestação jurisdicional. Todavia, a desnecessidade de 

condicionar-se o exercício do acesso à prestação jurisdicional ao prévio 

exaurimento da via administrativa, não descarta/rechaça a 

imprescindibilidade de a parte autora exteriorizar a caracterização de 

interesse de agir — que, como condição da ação, configura-se como a 

existência do critério necessidade-utilidade da pretensão e, portanto, parte 

da premissa da pré-existência de resistência e do conflito de interesses 

no âmbito do direito material. Portanto, diante desta moldura, conclui-se, 

por força de proposição lógica, que a propositura de ação cautelar de 

exibição de documentos bancários depende da comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, e do 

pagamento do custo do serviço, se for o caso, sem os quais não restará 

configurado o interesse de agir para o ajuizamento da ação. Esta 

orientação fundamenta-se em entendimento sucessivo e pacífico no 
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âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

versando sobre a temática, consolidada no julgamento do Recurso 

Especial n.º 1.349.453/MS, submetido ao procedimento dos recursos 

repetitivos. Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se que o requerente formulou, no âmbito administrativo, 

requerimento com a finalidade de obter os extratos e contratos bancários, 

momento em que registrou, de maneira didática e objetiva, os dados de 

qualificação individual/pessoal e da conta bancária de sua propriedade e, 

também, o lapso de tempo em que objetivava abranger, para o efeito de 

obtenção dos documentos (evento n.º 13594480). Não é necessário mais 

nada, na medida em que todos os elementos necessários, para fins de 

compreensão, de delimitação da extensão e de atendimento do 

requerimento foram informados. O prévio requerimento administrativo 

subsistiu e materializou-se de forma idônea. D’outra banda, quanto à 

preliminar de inépcia da petição inicial, considero que não deva merecer 

guarida. Primeiro porque do teor da redação da petição inicial, 

depreende-se que a causa de pedir mediata do pedido (direito que dá 

alicerce ao pedido) faz referência, de maneira expressa, a possível 

ultimação de lançamentos a débitos, a margem da conta corrente, de 

propriedade do autor, irregulares e que não tem lastro em negócio jurídico 

válido, celebrado entre as partes. O direito de acesso aos extratos e 

contratos bancários desponta como medida prévia que visa instruir e 

justificar o ajuizamento de futura demanda judicial. Segundo porque a 

pretensão de direito processual vertida pelo requerente na petição inicial 

não tem como base jurídica o rito da tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente, previsto no art. 305 ‘usque’ art. 310, todos do Código de 

Processo Civil. A redação da petição inicial, embora não invoque, de forma 

direta, evidencia que a pretensão do autor fundamenta-se na produção 

antecipada de provas, que não exige, necessariamente, o ajuizamento de 

demanda posterior. 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. Deveras, inspirado no efeito da 

influência do princípio da transparência e da boa-fé [art. 4.º ‘caput’ e inciso 

IV da Lei n.º 8.078/1990 e do art. 422 do Código Civil de 2002] e de dever 

de informação [art. 6.º, inciso III e art. 46, todos da Lei n.º 8.078/1990], 

idéia-valor que disciplina as relações de direito privado, depreende-se, por 

força de proposição lógica, que o contratante, detentor/possuidor de 

informações ignoradas ou imperfeitamente conhecidas por parte do outro 

contratante, detém a obrigação de fornecê-las. Ao contratante, que não 

dispõe de informações sobre determinadas particularidades/detalhes que 

identificam o negócio jurídico, é conferida a prerrogativa de requerer, de 

maneira incidental ou antecipada, a exibição de papéis, documentos e 

coisas — próprias, comuns ou que, malgrado de propriedade de terceiro, 

tenha o contratante interesse de conhecer — à que não tenha acesso e 

que se encontre sob a custódia de terceiros. Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo do art. 396 do Código de Processo Civil. A exibição 

de documentos objetiva assegurar e realizar, de forma incidental ou 

preparatória, a produção de prova e promover acesso ao conteúdo de 

determinado objeto ou documento e, portanto, não detém a capacidade de 

efetivar o acertamento do direito das partes, o quê implica considerar que 

não tolera/admite excursão valorativa e análise acerca da questão de 

fundo e prova produzida [cf.: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70008479362, 18.ª Câmara Cível, Rel.: Des. André Luiz Planella Villarinho, 

j. em 08/04/2004], haja vista que a ação de exibição de documentos, de 

caráter satisfativo, que visa a permitir acesso ao conteúdo de certo 

documento ou objeto, para efeito de conhecimento e de exame, exaure-se 

com a exibição [cf.: TRF da 2ª Região, Apelação Cível n.º 

2009.51.10.010202-6, 7.ª Turma, Rel.: Des. José Antônio Neiva, j. 

13/04/2011; TJRJ, Apelação n.º 0174170-31.2009.8.19.0001, 15.ª Câmara 

Cível, Rel.: Des. Helda Lima Meireles, j. 01/03/2011]. Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, devido a existência de 

evidências mínimas que demonstram a existência da relação contratual, 

afigura-se configurado o dever de exibição de documento. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por 

José Apolinário dos Santos contra Banco Bradesco S/A, para o fim de: a) 

Determinar que a empresa requerida, no prazo improrrogável de 20 (vinte) 

dias, providencie a exibição dos extratos bancários e de todas as 

operações e contratos bancários, no período de cinco anos, vinculados a 

conta corrente 9258-4, agência 1583; b) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Com relação aos honorários de 

advogado decorrentes da sucumbência, cumpre ter presente que, 

conforme entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, versando sobre o tema ‘sub judice’, na ação 

cautelar de exibição de documentos, a condenação do réu no pagamento 

de honorários de advogado condiciona-se a preexistência de 

requerimento, na esfera administrativa, de exibição e de recusa ou de 

demora injustificada na apresentação. A ausência de pretensão resistida 

inviabiliza a condenação no ônus da sucumbência [cf.: STJ, AgRg no REsp 

n.º 1.409.614/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Raul Araújo, j. 252/08/2015; STJ, 

AgRg no AREsp n.º 262.723/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

19/02/2013]. Portanto, considerando-se que o autor formulou requerimento 

com a finalidade de obter os documentos, no âmbito administrativo, devido 

a aplicabilidade do princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo 

normativo do art. 85, § 8.º do Código de Processo Civil, Condeno a 

requerida no pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, 

destinados ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), levando-se por linha de estima a natureza da demanda e o 

interstício temporal que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de setembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005201-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL AGRONEGOCIOS - COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (RÉU)

GIOVANI ZAMBERLAN (RÉU)

ALEKSANDRO FERREIRA (RÉU)

MARIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMBERLAN (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005201-42.2017.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, depreende-se que os requeridos, 

devidamente citados, deixaram de concretizar o pagamento espontâneo 

da dívida e também não apresentaram embargos à ação monitória (evento 

n.º 15151609). Logo, diante desta moldura, com espeque no conteúdo 

normativo do art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil, Declaro 

constituído, de pleno direito, os documentos que fundamentam a ação 

monitória, como título executivo judicial. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença em ação monitória. Proceda-se à intimação 

dos executados, através da expedição de carta guarnecida com aviso de 

recebimento [art. 513, § 2.º, inciso II do Código de Processo Civil], para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na imposição de 

multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, arbitrados no 

percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 1.º do Código 

de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora e avaliação 

[art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização de 

apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro em 

cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003217-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEO DA FONSECA (EXEQUENTE)

KLEBER TRASSI DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. PAULA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003217-57.2016.8.11.0045. Cuida-se de Ação Monitória 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 246 de 704



formulada por Silvaneo da Fonseca contra A. Paula da Silva – ME, em que 

visa à satisfação de dívida, consubstanciada em cheque. Foi proferida 

decisão judicial, que determinou a intimação do autor para que se 

manifestasse acerca da ocorrência da prescrição. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Deveras, 

segundo a norma de regência, a prescrição da pretensão de cobrança de 

dívida líquida, que indica a existência de obrigação de realizar o 

pagamento de quantia em dinheiro, representada através de cheque, 

desprovido de eficácia de título executivo, por meio do ajuizamento de 

ação de cobrança ou ação monitória, determina-se em cinco anos, 

contados a partir do dia seguinte à data de emissão [art. 206, § 5.º, inciso I 

do Código Civil]. O conteúdo do verbete da Súmula n.º 503 do STJ traduz 

essa orientação, fundamentado em entendimento sucessivo e pacífico no 

âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

versando a respeito da temática/questão e registra, de maneira taxativa, 

que: “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de 

cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data 

de emissão estampada na cártula”. Pois bem. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, máxime do conteúdo do documento 

arquivado no evento n.º 3314207 do sistema PJe, depreende-se que a 

emissão do cheque se materializou na data de 14 de fevereiro de 2011. 

Consequentemente, diante desta moldura, levando-se por linha de estima 

que o cheque foi emitido no dia 14 de fevereiro de 2011, e 

considerando-se a quantificação do lapso prescricional definido na norma 

de regência e o instante do ajuizamento da ação monitória [art. 240, § 1.º 

do Código de Processo Civil], que se operacionalizou na data de 03 de 

novembro de 2016, à míngua da superveniência de causa de suspensão 

e/ou de impedimento do lapso prescricional, considero que a pretensão se 

encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da ação monitória, 

por Silvaneo da Fonseca contra A. Paula da Silva – ME, para o fim de, 

devido à incidência da prescrição, Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, 

condeno o requerente no pagamento das custas judiciais. Fica suspensa 

a exigibilidade do pagamento das custas judiciais, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 28 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 160308 Nr: 6046-57.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 Vistos etc.,

1. Tendo em vista o alegado na petição de fls. 35/36, bem como os 

documentos anexados de fls. 34/40, DEFIRO a inclusão de outro endereço 

residencial do recuperando, consistente na Fazenda Mano Julio, MT-010, 

Zona Rural, no município de Ipiranga do Norte/MT (proprietário Marino José 

Franz).

 2. Portanto, o recuperando possui dois endereços residenciais, 

consistentes: a) Rua Tupã, s/n, quadra 79, lote 07, Bairro Rio Verde, 

município de Lucas do Rio Verde/MT; e b) Fazenda Mano Julio, MT-010, 

Zona Rural, no município de Ipiranga do Norte/MT (proprietário Marino José 

Franz).

3. Assim sendo, o recuperando deve estar em um dos dois endereços 

supracitados nos horários pré-estabelecidos na ata de audiência 

admonitória de fls. 27/28.

 4. Incluam-se os endereços acima mencionados no Sistema Apolo e no 

Sistema de Monitoramento Eletrônico, devendo, em relação a este, ser 

oficiado ao Diretor da Unidade Prisional Local.

5. Considerando que o recuperando possui um dos endereços nesta 

Comarca e ter manifestado o interesse do seu processo executivo de 

pena nela permanecer, deixo de encaminhar tal caderno processual para 

a Comarca de Sorriso/MT.

6. Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.

7. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GESSICA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001795-76.2018.8.11.0045. Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do contrato de locação com firma reconhecida, sob pena de extinção (art. 

485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome 

do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação 

conjugal ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. 

Ressalto que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012193-65.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SEBASTIAO ARCANGELA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8012193-65.2015.8.11.0045. Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno 

dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada 

sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO GHINZELLI (REQUERENTE)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MONICA MARIA GHINZELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000920-09.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NELSO GHINZELLI, MONICA 

MARIA GHINZELLI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 
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simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não 

resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao 

acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do 

mencionado na inicial. 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). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta por NELSON GHINZELLI 

e MÔNICA MARIA GHINZELLI, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte autora comprovou 

satisfatoriamente, por documentos, que é titular da Unidade Consumidora 

n. 6/669500-1. Aduz que em 25/10/17 foi realizada uma vistoria no relógio 

da referida UC, onde não foi constatado nenhuma irregularidade, 

entretanto, para sua surpresa recebeu uma fatura no mês seguinte com 

valor de R$2.088,77 (dois mil, oitenta e oito reais e setenta e sete 

centavos), referente a recuperação de consumo. Aduz, que a cobrança é 

abusiva uma vez que em nada contribuiu para o excessivo consumo. Por 

esses motivos, requerer a declaração de inexistência do débito e a 

condenação da Ré por danos morais. Em sede de contestação, a 

reclamada, sustenta, em síntese, que houve inspeções realizadas na 

unidade consumidora de titularidade do reclamante, onde foi constatada 

que o MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO REGISTRAVA 

CORRETAMENTE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA AUTORA, cuja 

irregularidade foi detectada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – 

TOI de n. 676960. Inicialmente é de se considerar que a relação havida 

entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e o reclamante está 

evidentemente, em posição altamente desfavorável. Assim, inverto o ônus 

da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 

Sobre a inversão do ônus da prova na sentença a doutrina é pacífica. 

Assim Nelson Nery Júnior (Nery e Nery. Nelson Junior e Rosa Maria de 

Andrade. CPC comentado, São Paulo, 6ª ed, p. 696, ed. RT, 2002): "[...] a 

parte que teve contra si invertido o ônus da prova (...) não poderá alegar 

cerceamento de defesa porque, desde o início da demanda de consumo, 

já sabia quais eram as regras do jogo e que, havendo non liquet quanto à 

prova, poderia ter contra ela invertido o ônus da prova." No mesmo 

sentido, leciona Batista Lopes (Batista Lopes, João. A prova no Direito 

Processual Civil, 2ª ed, p. 51, Ed. RT, São Paulo, 2002): "[...] é orientação 

assente na doutrina que o ônus da prova constitui regra de julgamento e, 

como tal, se reveste de relevância apenas no momento da sentença, 

quando não houver prova do fato ou for ela insuficiente". Conclui, ao final, 

que "... somente após o encerramento da instrução é que se deverá 

cogitar da aplicação da regra da inversão do ônus da prova. Nem poderá 

o fornecedor alegar surpresa, já que o benefício da inversão está previsto 

expressamente no texto legal". Em que pese às alegações da parte 

reclamada, verifico que a mesma não comprovou a existência de fator que 

autorize a elevação no consumo de energia elétrica em valor superior ao 

consumo mensal até então cobrado, fato que lhe incumbia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. Ademais, havendo suspeita de irregularidade na 

medição de energia elétrica, tanto a concessionária quanto o consumidor, 

tem o direito a aferição por meio de processo administrativo gerido pela 

concessionária, nos termos do art. 113, 114 e 139 da Resolução 

Normativa da ANEEL n. 414/2010. Conforme estabelecido pelos artigos 

113 e 114 da RN da ANEEL n. 414/2010 que substitui a Resolução 

456/2000-ANEEL, a concessionária pública de energia elétrica tem o direito 

de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de 

consumo de energia elétrica. Em sentido contrário, havendo elevação 

repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média histórica 

do consumidor, pode o consumidor contestar o faturamento, a 

concessionária deve realizar a aferição dos medidores, na forma do art. 

137 da RN n.414/2010 da ANEEL. Independentemente se o procedimento 

tenha iniciado pela concessionária ou pelo consumidor, diante da 

horizontalização dos direitos fundamentais (STF RE 201819/RJ), a 

concessionária deve respeitar o devido processo legal e o principio do 

contraditório (art. 129 da RN n. 414/2010 – ANEEL). Caso a irregularidade 

tenha ocorrido na instalação do medidor e não no seu funcionamento, 

deverá ser emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por 

dois inspetores, registro fotográfico, tudo na presença do consumidor, 

nos termos do art. 129, § 2º e Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 

– ANEEL. A propósito, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção – 

TOI (ID. 676960), sem a observância do art. 129, § 2º e Anexo V da 

Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§6º) ou Termo de Ocorrência e Inspeção 

com explicações elucidativa (§2º). Diante destas exigências, apura-se que 

a parte reclamada não encartou documentos idôneos a ponto de 

evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de 

energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do devido 

processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, da CF). Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – 

INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR E ARBITRAMENTO DO CONSUMO 

REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL PELA EMPRESA FORNECEDORA 

DE ENERGIA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO CONSIDERADO NULO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica 

levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não 

possibilita o contraditório e não serve de suporte para arbitramento de 

diferença de consumo e revisão de faturamento. 2. A mera imputação de 

fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, coma 

consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não 

faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo 

e inexigível o débito por ela perseguido. 3. Nesses casos, compete à 

empresa fornecedora arcar com o ônus de comprovar a existência de 

fraude no medidor, mediante a observação do devido processo legal, uma 

vez que não seria razoável exigir do consumidor a produção de tal prova, 

ou ainda, exigir que esse prova que não consumiu a energia cobrada pela 

existência da suposta fraude, pois, tais questões prescindem 

necessariamente de provba técnica. (TJMT – Ap. 53350/2009 – Des. Jose 

Ferreira Leite – 6ª Câm. Civel – data julgamento 02/12/2009, data DJE 

1 4 / 1 2 / 2 0 0 9 ) . 

__________________________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CEMAT SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA COBRANÇA EXORBITANTE - AMEAÇA - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de 

energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. A imputação de 

fraude, acrescida de cobrança indevida. E ameaça de interrupção de 

energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. 

(Apelação 12976/2016, julgado em 18.10.2016, primeira câmara cível, rel. 

Sebastião Barbosa Farias). No caso em tela, a parte reclamada não 

apresenta nos autos cópia regular do processo administrativo constando 

o laudo com a certificação do INMETRO, situação que fragiliza a prova da 

irregularidade noticiada pela concessionária. Mesmo que não fosse 

exigível a aferição do medidor, diante das regras protetivas de consumo, 

mormente quanto a facilitação ao direito de prova (art. 6º, inciso VIII do 

CDC), a concessionária deveria ter apresentado nos autos estudo técnico 
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demonstrando que o valor cobrado é compatível com os eletrodomésticos 

existentes na Unidade Consumidora em questão. Assim, diante da 

ausência de provas, segundo as regras de hermenêutica, deve-se decidir 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o 

valor cobrado, foi efetivamente excessivo por não ser compatível com o 

consumo médio do autor. Dessa feita, sendo abusiva a cobrança, torna-se 

evidente o ato ilícito. Considero, portanto, que restou caracterizado 

cerceamento à defesa da parte autora, ainda em sede administrativa, haja 

vista que não há nos autos elementos para se concluir que o 

procedimento da ENERGISA se pautou nos limites das normas que regem a 

espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, tanto no 

que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, quanto à 

apuração final do quantum do débito. Desse modo, tenho que, devida é a 

indenização à parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que 

houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão 

administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e 

transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo ainda como punição à parte reclamada, pelo descaso para com a 

parte consumidora, ante a sua conduta reiterada de cobrança acima da 

média de consumo de energia. Acrescenta-se ainda o fato de que já são 

várias reclamações judiciais e até o momento não consta nenhuma medida 

por parte da reclamada a fim de verificar o consumo real da reclamante, 

como por exemplo, vistoriar o imóvel residencial no intuito de averiguar o 

motivo do aumento do consumo de energia. POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

inicial, para o fim de: A) DECLARAR inexistente o débito discutido nestes 

autos, no valor de R$ 2.088,77(dois mil, oitenta e oito reais e setenta e 

sete centavos), proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de 

cobrança referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais; B) CONDENAR a reclamada, a pagar a título 

de danos morais à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, com incidência a partir prolação desta sentença; C) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, 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 a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 1º de junho de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . [1] II. Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003793-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

NATALIA FRANCA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003793-16.2017.8.11.0045. Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE (ADVOGADO(A))

ALCIDES FAVARETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

oposição dos Embargos de Declaração, INTIMO a parte autora para, 

querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Ademais, considerando 

que apenas nesta data foram retificados os dados do feito, com a inclusão 

do Advogado da parte autora, fica também INTIMADO acerca do teor da 

sentença proferida. Lucas do Rio Verde - MT, 28 de setembro de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004231-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADILAMARO JACINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004231-42.2017.8.11.0045. Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RONALDO BARATA OLIVEIRA (REQUERENTE)

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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001435-44.2018.8.11.0045. Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 
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cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004189-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JANDIR JOSE BERTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO SCOPEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004189-90.2017.8.11.0045. Vistos. Intime-se o Autor para que no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos endereço atualizado do reclamado, sob 

pena de extinção da ação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 06 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000661-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE JESUS PEREIRA MATOS (EXEQUENTE)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000661-82.2016.8.11.0045. Vistos. Certifique-se quanto à intimação do 

Executado acerca da penhora online. Após, conclusos para análise do 

pedido de id. 13954665. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 06 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-31.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA (ADVOGADO(A))

ZAQUEU REZENDE BEZERRA (REQUERENTE)

WILSON ISAC RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010404-31.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ZAQUEU REZENDE BEZERRA 

REQUERIDO: PAULO RODRIGUES DE SOUZA Vistos etc., No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração. 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. No caso, a parte autora sustenta com 

razão, que conforme acordo realizado em audiência de conciliação, ficou 

estipulado multa de 20% (vinte pro cento), em caso de descumprimento do 

acordo. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a 

irregularidade, tornando parcialmente nulo o despacho lançado no ID. 

11454105 e substituindo-a pelo seguinte texto: Vistos etc. Verifico que 

ainda não houve cumprimento da determinação de ID. 4274442. Assim 

sendo, intime-se o exeqüente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado, cumpra-se integralmente o 

determinado no ID 4274442. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de maio de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida 

pela juíza leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 06 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001267-13.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

EDILSON APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001267-13.2016.8.11.0045. REQUERENTE: EDILSON APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MARCOS AUGUSTO DE JESUS Vistos etc. 

Dispensado o relatório. Razão parcial assiste ao Embargante, pois o 

pedido contraposto não foi mencionado na sentença. Em relação ao 

pedido contraposto, há de ser indeferido, pois não houve a comprovação 

de que o cheque fora quitado, assim como em relação a litigância de má-fé 

por parte do Autor, entendo que não deve ser deferido, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Isto 

posto,conheço dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos e no mérito 

nego-lhes PROVIMENTO para alterar o dispositivo da sentença e passar a 

constar o seguinte teor: Ante o exposto JULGO EXTINTO O FEITO, e o 

faço sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 487, II, NCPC. 

Rejeito o pedido contraposto, por não haver provas suficientes da 

quitação do cheque objeto da lide. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca 

de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I. Homologo a 

decisão proferida pela juíza leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95 . II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004328-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BMW DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004328-42.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR REQUERIDO: GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BMW DO 

BRASIL LTDA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos verifico que as partes 

entabularam acordo livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 

13654787). Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 13654787, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.,, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1º de junho 

de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 
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artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MILTON MARTINELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010346-91.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MILTON MARTINELLI 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. 

Trata-se de Embargos Declaratórios (ID. 3246651) manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, e 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao 

juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, 

não estando sujeitos a preparo”. Em que pese os argumentos narrados 

pela parte embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito 

recursal. Com efeito, as questões suscitadas, são provenientes de 

discordância meritória. Portanto, não existe qualquer indicação de erro, 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver 

é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para a MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, 

para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1º de junho 

de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004501-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE (ADVOGADO(A))

ADNILSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovido para 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000989-41.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALEX SANTOS CASTRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Defiro levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do Autor. Intimem-se as partes, 

nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal, 

expeça-se o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o 

Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da 

CNGC. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após o 

trâmite legal arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-30.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO FRIGERI (REQUERENTE)

GIORDANO DIEGO PROCESKI (ADVOGADO(A))

AIRTON FRIGERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

BRUNO SILVA NAVEGA (ADVOGADO(A))

Companhia Mutual de Seguros - em liquidação judicial (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010277-30.2014.8.11.0045. REQUERENTE: JOSELITO FRIGERI 

REQUERIDO: AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE 

VEICULOS LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO 

JUDICIAL Vistos. Intime-se o autor a comprovar a devolução do cardan à 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA DE SOUSA REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização 

dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionada ao procedimento acima. Lucas do 

Rio Verde - MT, 28 de setembro de 2018 FABIO LUCIO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-76.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCE PALACE HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(EXECUTADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados 

do feito foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de 

sentença. Nesse passo, INTIMO a parte executada, por seu advogado e 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

conforme valor apresentado pela parte exequente, consignando que, caso 

não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 

10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 28 de setembro de 2018 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010345-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARIZETI ALVES SILVEIRA (EXEQUENTE)

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALEX BARBOZA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (EXECUTADO)

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados 

do feito foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de 

sentença. Nesse passo, INTIMO a parte executada, por seu advogado e 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

conforme valor apresentado pela parte exequente, consignando que, caso 

não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 

10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 28 de setembro de 2018 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010499-37.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MACHADO SIQUEIRA (REQUERENTE)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010499-37.2010.8.11.0045. REQUERENTE: VIVIANE MACHADO SIQUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na 

formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do 

Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a 

imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. e VIVIANE MACHADO SIQUEIRA, nos 

termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante na minuta e dos 

documentos juntados nos eventos 13923517; 14129065/14129063. Por 

outro lado, considerando a informação nos autos de que a reclamada 

cumpriu integralmente o acordo mediante comprovação de depósito nos 

autos (Id. 14129065), JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se mediante baixas e cautelas de 

praxe. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 27 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 28 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002154-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA (ADVOGADO(A))

MARCIA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002154-60.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. É cediço que os embargos de declaração 

somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, 

obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, não verifico, in casu, a 

existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos 

declaratórios, mormente quando inexistem na decisão embargada 

omissão, contradição ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO 

RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA 

CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são 

cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição 

contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer 

dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de 

abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada 

nos autos e já decidida. Não configura omissão a ausência de 

manifestação sobre tese apresentada tão somente nos embargos de 

declaração. Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA (Opostos nos autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 

67736/2015 -Classe: CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. 

Julgamento: 22/9/2015. EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), 

EMBARGADO - ELVIRA ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Com efeito, 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, 

consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 

EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o 

julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual 

inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, 

não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de 

declaração, uma vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; 

sendo certo que a contradição revela-se por proposições inconciliáveis 

dentro de um mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes 

apontam contradição do feito embargado com os arestos trazidos à 

colação, o que é inapto a respaldar a oposição do presente recurso. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 

1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015) Nesse cenário, incumbe à 

embargante recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, 

já que não se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos 

embargos de declaração. Por arremate, a sentença condenou a 

embargante ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da 

falha na prestação do serviço. Contudo, é assente na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça de que, o dano dessa espécie, é in re ipsa, 

porquanto dispensa prova de maiores reflexos e que o dever de indenizar 

decorre simplesmente da falha na prestação do serviço ao consumidor. 

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, verifica-se que a requerida realizou o 

depósito voluntário da condenação devidamente corrigido. Com efeito, o C. 

Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 

1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da 

quantia depositada nos autos em favor da credora, que deverá ser 

intimada para fornecer os dados bancários a fim de possibilitar a 

transferência da respectiva quantia, devendo ser observado, contudo, o 
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estabelecido no Provimento 68/2018 do CNJ. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Após, de tudo 

certificado, arquivem-se mediante baixas e cautelas de praxe. Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 27 de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 28 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004949-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO TELLES BASTOS JUNIOR (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004949-39.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALTINO TELLES BASTOS 

JUNIOR REQUERIDO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. É 

cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando 

houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, 

nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Na espécie, 

a sentença exarada no evento 11601741 extinguiu o processo sem 

análise do mérito por ausência de pressuposto processo porque a parte 

reclamante não juntou comprovante de residência idôneo para comprovar 

sua residência no Juízo em que a ação foi distribuída e, sobretudo, porque 

o reclamante/embargante não cumpriu o que determinado no despacho 

exarado no evento 11020393. Ressalte-se embora o Código de Processo 

Civil não exige, como defendido pelo embargante, é aplicado de forma 

subsidiária. Com efeito, em se tratando de Juizado Especial Cível a parte 

deve comprovar de forma inequívoca sua residência no foro de 

propositura da ação para fins de fixação de competência. Aliás, o 

Enunciado 89 do FONAJE prevê que “A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”. No caso 

em análise, o boleto juntado pelo reclamante não serve como prova de 

residência da parte, primeiro porque trata-se de boleto bancário cuja 

informação de residência pode ser indicado por qualquer pessoa e 

segundo porque trata-se de documento datado muito antes da propositura 

da ação. Diante do exposto, inexistente quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de 

declaração opostos por ALTINO TELES BASTOS JUNIOR à sentença 

exarada no evento 11601741. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde – MT, 27 de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 28 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003757-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEANDRO VILMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003757-71.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LEANDRO VILMAR DE SOUZA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A executada efetuou o deposito 

referente à quantia de R$ 3.145,58 (três mil, cento e quarenta e cinco 

reais e cinquenta e oito centavos) fixados na condenação, conforme 

evento 12641117. A parte exequente, por sua vez, manifestou-se 

requerendo a liberação da quantia depositada mediante a expedição de 

alvará em seu favor. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o 

Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos 

repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade do 

devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, impõe-se a 

extinção dos presentes autos em razão do cumprimento integral da 

obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos 

termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência da quantia depositada nos autos, 

devendo ser observado os dados bancários informados no evento 

13257299, mediante o cumprimento do que estabelecido no Provimento 

68/2018 do CNJ. Após, de tudo certificado, arquivem-se mediante baixas e 

cautelas de praxe. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 27 de setembro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 28 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

WELLINGTON COELHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002223-58.2018.8.11.0045. REQUERENTE: WELLINGTON COELHO 

SIQUEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que 

desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito. 

Destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela 

legislação consumerista, porquanto sem encontram preenchidos os 

requisitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, 

segundo o qual “o fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Incontroverso que o reclamante possuía linha telefônica móvel e usufruía 

dos serviços disponibilizados pela requerida no serviço móvel. Ocorre que 

o autor alega que solicitou o cancelamento do serviço na referida linha 

telefônica em decorrência da má prestação do serviço disponibilizado pela 

requerida, mas foi surpreendido com a informação de que o seu nome foi 

incluído no serviço de proteção ao crédito por dívida gerada após o 

cancelamento do serviço. A reclamada, por sua vez, alega que o autor 

realizou o pagamento de faturas anteriores; porém deixou de cumprir suas 

obrigações quanto ao pagamento das faturas, motivo pelo qual o nome do 

autor foi incluído no rol de inadimplentes de restrição ao crédito. Com 

efeito, o autor não questiona a existência de contratação do serviço 

disponibilizado na linha telefônica, mas sim a cobrança da dívida gerada 

após o cancelamento do serviço. Assim, irrelevante para o deslinde da 

causa a existência de pagamento de faturas do serviço. A reclamada 

deveria comprovar nos autos a existência de utilização do serviço após a 

data do protocolo de cancelamento do serviço informado pelo autor, ou, o 

pagamento de faturas após a data de cancelamento, o que não se verifica 

no caso sob análise. O reclamante informou o número do protocolo gerado 

em razão do atendimento na data da solicitação do cancelamento do 

serviço. A reclamada, por sua vez, ateve-se a defender que não havia 

registro de pedido de cancelamento do serviço pelo autor, sem, contudo, 

informar a respeito do protocolo de atendimento gerado ao consumidor. 

Logo, não tendo a reclamada logrado êxito em comprovar a legalidade da 
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cobrança da dívida objeto de inscrição do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, de rigor a declaração de sua inexigibilidade, bem como a 

determinação para exclusão do nome do autor do cadastro de 

inadimplentes. Cumpria a reclamada demonstrar a legitimidade do débito e 

da correspondente inscrição do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes. Contudo, dessa prova não se desincumbiu, de sorte que há 

de se presumir verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Portanto, a inserção do nome do autor em cadastro de devedores, é 

indevida, conduzindo a ofensa a direitos da personalidade. Logo, os 

danos morais estão caracterizados. Assim, a lesão objetiva a um direito 

fundamental, por si só, já rende ensejo aos danos morais. Por outro lado, 

considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fixo a 

indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto mostra-se 

proporcional e razoável. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

WELLINGTON COELHO SIQUEIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade das dívidas de R$ 198,65 (cento 

e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos) e de R$ 335,70 

(trezentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), devendo a requerida 

excluir o nome do autor do cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa 

diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por dano moral, 

sobre o qual sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um 

por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação, por se tratar de ilícito 

decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos dos 

artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da multa por 

descumprimento da obrigação de fazer. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 27 de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 28 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON COELHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002224-43.2018.8.11.0045. REQUERENTE: WELLINGTON COELHO 

SIQUEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por WELLINGTON COELHO 

SIQUEIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. No caso, dúvidas não há que 

a pretensão da parte autora se trata de reprodução de ação ajuizada 

anteriormente, qual seja, processo n. 1002223-58.2018.8.11.0045, e que, 

inclusive, já recebeu sentença de mérito. Com efeito, ressai dos autos a 

identidade dos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, § 1º do Código de Processo 

Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada”. Aliás, estabelece o art. 485, inciso V, que 

ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz 

acolher a alegação da perempção, litispendência ou da coisa julgada. 

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do 

CPC), que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria 

constante dos nºs IV, V, VI e IX. Assim, uma vez demonstrado de forma 

evidente a ocorrência de litispendência, pois se verifica a identidade de 

partes, causa de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser 

reconhecer de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução 

do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da litispendência 

entre os processos e, por consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, § 1º e 485, inciso 

V, e § 3º, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Submeto os autos 

ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde – MT, 27 de setembro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 28 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005104-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

LAYCIANY MARTINS PORTAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005104-42.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LAYCIANY MARTINS PORTAL 

REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A reclamante propôs alegando, em síntese, residir na comarca de 

Lucas do Rio Verde – MT, tendo informado que sua residência seria no 

imóvel de propriedade da empresa BRF. Come efeito, em resposta ao 

ofício a empresa BRF S/A., informou que a autora não reside nos imóveis 

da empresa. Dessa forma, considerando que a autora não comprovou sua 

residência no Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do 

processo sem análise do mérito, porquanto é ônus da parte ao ingressar 

com ação no Juizado Cível comprovar residência na sede do Juízo onde a 

ação foi proposta para fins de fixação de competência. Assim, de rigor a 

extinção do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

27 de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 28 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011091-42.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILOMAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011091-42.2014.8.11.0045. REQUERENTE: SILOMAR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação 

de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 
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Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre SILOMAR DE OLIVEIRA e 

EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., nos termos do artigo 

487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos constante na minuta da transação 

aportada no evento 15531370. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 

de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 28 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação 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)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001729-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VELOSO (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 13/11/2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BENEDITA NOGUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (ADVOGADO(A))

IBAZAR COM ATIVIDADE DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002115-29.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELIANA BENEDITA NOGUEIRA 

SOUZA REQUERIDO: IBAZAR COM ATIVIDADE DE INTERNET LTDA Vistos. 

I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. A reclamante alega que em razão da necessidade de 

receber um crédito de uma cliente, mas como a cliente somente poderia 

fazer o pagamento por meio de boleto, razão pela qual a autora solicitou 

por meio do mercado pago a emissão de um boleto no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais). Assim, o valor foi pago no dia 20 de 

março de 2018, porém, o respectivo valor ainda não foi liberado para a 

conta da reclamante. A reclamada, por sua vez, alegou a inexistência de 

tentativa de solução da questão na esfera administrativa e que não deixou 

de prestar atendimento à parte. Assim, informou que o “mercado pago” é 

uma ferramenta disponibilizada na internet e funciona como um 

instrumento de repasse de valores do comprador para o vendedor, sem 

qualquer vínculo com o produto adquirido. Por outro lado, alegou que não 

há nenhum impedimento para que a autora retire os valores que consta em 

sua conta do Mercado Pago, sendo que o valor questionado está 

disponível para a retirada. Os documentos juntados nos autos pela autora 

corroboram a narrativa dos fatos pela reclamante. Além disso, a autora 

juntou cópia do boleto e o comprovante de pagamento no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas em decorrência de falha na 

prestação do serviço o valor ainda não havia sido repassado. Nesse 

cenário, cumpria à requerida demonstrar a inexistência de vício do serviço 

ou que o vício se deu por culpa exclusiva da autora ou de terceiro. Como 

não se desincumbiu desse meio de prova, entende-se que os fatos, tal 

como catalogados pela reclamante, haverão de se conformar como 

verdade. A reclamada se restringiu em defender que a autora não tentou 

resolver a situação na esfera administrativa e que o crédito está liberado 

para a consumidora. Contudo, não indicou sequer um período exato do 

eventual desbloqueio. Além disso, é contraditória a defesa da requerida à 

medida que a autora não tentou resolver a situação na esfera 

administrativa, mas defendeu que em nenhum momento deixou de prestar 

atendimento à autora. No caso dos autos, vislumbra-se a hipótese de vício 

do serviço. Além disso, entende-se que a responsabilidade neste caso 

seria um risco inerente ao negócio e, por isso, qualquer fornecedor e, 

sobretudo a requerida que aufere lucros com sua atividade, deve 

responder pelos seus ônus. Além disso, a teoria da aparência instituída 

pelo Código de Defesa do Consumidor responsabiliza aquele que, embora 

não seja o efetivo vendedor, é visto pelo consumidor no negócio, seja por 

um intermediador, seja em virtude de publicidade, informações ou marca. 

No caso dos autos, pelo fato de a autora utilizar os serviços oferecidos 

pela reclamada, deve a requerida responder objetivamente por eventual 

prejuízo causado a cliente/consumidor, em decorrência do risco do 

negócio. Pela análise dos autos, sobretudo ao conjunto de provas, 

constata-se a patente falha na prestação do serviço. Isso porque a autora 

foi impedida de utilizar um crédito legítimo em sua conta, sem qualquer 

justificativa, e apesar de diversas tentativas da consumidora em resolver 

o impasse, a requerida transpareceu resistente para a solução do caso. 

Logo, reconheço o direito da autora receber o crédito disponibilizado em 

sua conta no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido apresentado por ELIANA 

BENEDITA NOGUEIRA SOUZA em desfavor de IBAZAR.COM.BR.LTDA. e 

CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) à parte autora, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC 
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desde a propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com análise do 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 28 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003496-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

ROSILDA DANTAS CASTRO SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 13/11/2018, às 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ELIDIO SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 13/11/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001142-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE FERNANDES SIMON (EXEQUENTE)

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IVANIA SCHAFER (EXECUTADO)

JOAO JUAREZ DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001142-11.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: CIBELE FERNANDES SIMON 

EXECUTADO: JOAO JUAREZ DE SIQUEIRA, MARIA IVANIA SCHAFER 

Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente do conteúdo do termo de audiência de conciliação de ID 

12720973, deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o 

objetivo de dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por corolário,decidindo o processo, com julgamento do mérito, forte no art. 

487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Suspendo o curso 

do feito até integral cumprimento do acordo. Informado o cumprimento, 

proceda-se à baixa da penhora no Renajud. Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de maio 

de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-24.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGLEISON FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010398-24.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: EDIGLEISON FELIX DA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, conclui-se 

que a parte requerida, devidamente citada e intimada (ID 13101226), 

deixou de comparecer à audiência de conciliação (ID 5777048), 

anteriormente agendada, bem como não apresentou contestação. 

Deveras, de acordo com a norma de regência, a ausência injustificada do 

réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução induz, como 

consequência direta e automática, a incidência dos efeitos materiais da 

revelia e produzem presunção de veracidade, de natureza relativa, dos 

fatos articulados por parte do autor na petição inicial. Interpretação do 

conteúdo normativo do art. 20 da Lei n.º 9.099/1995. A parte autora afirma 

e comprova ser credora da requerida na quantia de R$ 1.500,00, valor 

representado por 03 cheques do Banco do Brasil, Agência 3228, Conta 

38128-8, cada um no valor de R$ 500,00, sendo: o de nº 85008, emissão 

15/05/14; o de nº 85009, emissão 15/06/14; e o de nº 85010 emissão 

15/07/14. Pois bem. Levando-se por linha de estima que o fato constitutivo 

do direito da parte requerente, derivado da existência e da formação da 

relação contratual e o não cumprimento da obrigação, despontam 

devidamente comprovados, considero que a procedência da pretensão de 

cobrança de valores é medida que se impõe. Por derradeiro, de suma 

importância enfatizar, por conveniente, com relação à definição do termo 

inicial dos encargos de mora, que os juros de mora, na ação de cobrança 

ou na ação monitória, fundamentadas em título desprovido de eficácia 

executiva, cuja cobrança não se realizou em momento anterior por inércia 

do credor, incidem a partir da citação, dada a aplicabilidade da regra 

contida no conteúdo normativo do art. 240 do Novo Código de Processo 

Civil e do art. 406 do Código Civil/2002 [cf.: TJRS, AC 70065719692 RS, 

18ª Câmara Cível, Rel.: Heleno Tregnago Saraiva, j. 27/08/2015; TJSP, APL 

01925101720120260100, 22ª Câmara de Direito Privado, Relator: 

Fernandes Lobo, j. 05/11/2015] e a correção monetária, porque objetiva 

viabilizar a recomposição do valor monetária corroído pelo decurso do 

tempo, tem incidência desde o vencimento do título cobrado [cf.: TJDF, 

APC 20130110028335, 4ª Turma Cível, Rel.: Cruz Macedo, j. 03/06/2015]. 

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial para o fim de: a) Condenar a requerida no pagamento da 

quantia em dinheiro correspondente a R$ 1.500,00, com incidência de 

correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do 

vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 

e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], 

contados a partir da data da citação; b) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I, 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 a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de maio de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004565-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))
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SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

BRUNA LAFAIETE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 28 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004473-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA (ADVOGADO(A))

HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 28 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 146571 Nr: 7242-96.2017.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PABLO RODRIGO DE SÁ BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO SOARES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi redesignada audiência preliminar para o dia 05/10/2018 

as 14h00min, sendo assim, encaminho o referido processo ao setor de 

expedição para providências necessárias.

Lucas do Rio Verde – MT 28 de setembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004037-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE FATIMA GIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004037-08.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAFAELA DE FATIMA GIL 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

RAFAELA DE FATIMA GIL, ingressou com Ação de Inexistência do Débito 

e correção do Dano c/c Liminar em face de SAAE – SERVIÇO AUTONOMO 

DE AGUA E ESGOTO, todos qualificados nos autos. Consta na inicial em 

síntese, que o autor recebeu em sua residência uma fatura nos valor R$ 

1.168,82 (mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), 

referente ao mês de agosto de 2018. Aduz que, que seu consumo de 

água sempre foi em média de R$ 30,00 (trinta reais) a R$ 75,00 (setenta e 

cinco reais), e ainda alega que trabalha o dia todo, de modo que o 

consumo da água é realizado apenas noite. Alega que procurou resolver o 

conflito administrativamente, contudo não obteve êxito. Por fim, requer em 

sede tutela antecipada determinação judicial para que a reclamada se 

abstenha de interromper o fornecimento. É o relato. DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se 

abstenha de interromper o fornecimento de água e em sua residência. 

Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos fatos entendo que 

estão presentes prova apta ao convencimento acerca da verossimilhança 

da tese autoral, o que leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino que a 

reclamada se abstenha de interromper o fornecimento de água em razão 

do débito discutido nos autos, até o deslinde da ação, a contar a intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de 

responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte reclamante. Com feito, levando em consideração as regras de 

experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova 

nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo 

que determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Deixo de designar conciliação 

tendo em vista ser improvável a conciliação, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa. Cite-se a Reclamada, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. Por fim, defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de setembro 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000130-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO CERVINI INFORMATICA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA LILLIAN PERON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000130-25.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ABRAAO CERVINI 

INFORMATICA - ME EXECUTADO: EDINA LILLIAN PERON Vistos. Defiro o 

requerimento para bloqueio de veículo da parte executada, buscando se 

evitar a ineficácia da prestação jurisdicional, o que o faço por meio do 

sistema RENAJUD. Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte 

Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 28 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004017-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RUBENS RAMIRES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE AUTOS N.º 1004017-17.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA 

VISTOS. Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a 

falta dos documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o 

envio, com urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 

(sessenta) dias a presente será devolvida independentemente de 

cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta. 

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e baixas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde, 27 de setembro 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002471-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. J. R. (ADVOGADO(A))

E. F. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. E. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO N.º 1002471-58.2017.8.11.0045 VISTOS, Cuidam os 

presentes autos de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA A VISITAÇÃO E COBRANÇA DE 

ALUGUEL DA PROMOVIDA ajuizada por EDSON FRANCISCO DE SOUZA 

SIQUEIRA em face de SUZI ELIAS DOS SANTOS SIQUEIRA. Verifica-se 

dos autos que as partes transacionaram (petição juntada sob o Id n° 

126098961), aduzem em breves linhas que contraíram matrimônio no dia 

02 de junho de 2010, sob o regime de comunhão parcial de bens, 

conforme Certidão de Casamento de ID n° 8701844, e desta união adveio o 

nascimento de 01 (um) filho, sendo: HENRIQUE DOS SANTOS SIQUEIRA 

(19.09.2014). Alegam, ainda que diante da ruptura fática da sociedade 

conjugal, não havendo qualquer possibilidade de reconciliação, devendo 

assim, ser reconhecido o divórcio. Informaram que do relacionamento 

adquiriram bem imóvel, o qual fora discriminado e partilhado nos seguintes 

termos: a) Um Lote urbano, Lote 07, Quadra 28, Loteamento Venturini, 

terreno 250m² e área construída 36,07 m² em Lucas do Rio Verde – MT. 

Imóvel financiado na Caixa Econômica Federal no valor de R$ 47.746,05 

(Quarenta e sete mil setecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos). 

Que será vendida e quitadas as dívidas oriundas durante a convivência do 

casal até a data da separação, até a venda ambos pagarão metade do 

financiamento. Ficou acordado que a guarda do filho será exercida de 

forma compartilhada, garantindo ao genitor o direito de visitas durante 

finais de semana alternados, podendo buscar a criança, nos sábados as 

18 h e devolvendo às 18:00 h do domingo. Com relação aos alimentos das 

menores, o genitor arcará com o pagamento do percentual de 36,68% do 

salário mínimo vigente, hoje equivalente a R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), bem como 50% das despesas extraordinárias (médicas, 

odontológicas, farmacêuticas e materiais escolares), em favor do menor. 

Os valores serão pagos mediante depósito bancário, até dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta de titularidade da genitora: BANCO SANTANDER, 

AGÊNCIA 0999, POUPANÇA 60004191-8. Por fim, a cônjuge varoa 

manifestou a vontade de voltar a usar seu nome de solteira, qual seja: 

SUZI ELIAS DOS SANTOS. O Parecer Ministerial foi pela homologação do 

acordo. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Analisando o teor da emenda constitucional 66/2010, 

verifica-se desnecessária a comprovação de lapso temporal para 

decretação de divórcio dos cônjuges. Assim, nos termos do que dispõe o 

art. 1.580, § 2º, do Código Civil, e art. 226, § 6º, da CF, considerando 

satisfeitas as exigências da legislação em vigor na data da propositura da 

ação, a procedência do pedido de rigor se impõe. Posto isto, HOMOLOGO 

o acordo referente ao divórcio, guarda, direito de visitas, alimentos e 

partilha de bens, manejado por EDSON FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA 

e SUZI ELIAS DOS SANTOS SIQUEIRA e, em consequência decreto o 

divórcio do casal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Transitada esta 

em julgado expeça-se o termo de guarda, o formal de partilha e o 

competente mandado averbatório ao Cartório de Registro Civil, em que 

houve o registro do casamento dos requerentes, consignando que a 

cônjuge varoa voltará a usar o seu nome de solteira, qual seja: SUZI ELIAS 

DOS SANTOS, após, arquivem-se os autos. Sem custas, em razão da 

gratuidade da justiça. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de setembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000260-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000260-49.2017.8.11.0045; Valor causa: $18,525.19; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). Partes do processo: 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: CLEONICE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado da Requerente, para que providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00(trinta 

reais), a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 28 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002869-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR (ADVOGADO(A))

ELIZETE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SILVESTRE DA SILVA FILHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002869-68.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

ELIZETE MORAES INVENTARIADO: MANOEL SILVESTRE DA SILVA FILHO 

Vistos. Verifica-se dos autos, que a ascendente (genitora) do 

inventariado manifestou-se nos autos, requerendo a habilitação como 

herdeira necessária do “de cujus”. Pois bem. Diante dos documentos 

apresentados pela Sra. Severina da Conceição da Silva, que atestam ser 

esta, ascendente do inventariante, conforme documentos de ID nº 

15471874, o que foi corroborado com as informações registradas na 

Certidão de Óbito de ID n° 14199887, defiro o pedido de habilitação da Sra. 

Severina da Conceição da Silva, como herdeira do inventariado. 

Considerando os termos dos arts. 9º e 10º do Código de Processo Civil, 

intime-se a inventariante, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca das petições de ID n° 15550737 e 15471868. Defiro o 

pedido constante do Id. 15550737. Oficie-se com URGÊNCIA a empresa 

Boa Esperança Agropecuária, no endereço descrito na petição 15550737, 

para que efetue o depósito das verbas rescisórias devidas ao falecido 

Manoel Silvestre da Silva Filho, em Juízo e, caso o pagamento já tenha sido 

efetuado, informe quem o recebeu, no prazo de 10 (dez) dias. 

Certifique-se acerca da apresentação das primeiras declarações, 

conforme determinado na decisão de ID n° 14889748. Após, conclusos 

para deliberação. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de setembro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004684-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA INES DESSOY (AUTOR(A))

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MANTELLI OAB - 486.886.571-49 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA
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PROCESSO N.º 1004684-71.2016.8.11.0045 VISTOS, ETC. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos sob a ID n.º 12979895, contra 

a sentença de ID n.º 12853402, alegando, em síntese, contradição no r. 

decisum, no que concerne ao termo inicial da concessão do benefício. 

Instada a se manifestar, o embargado pugnou pelo não acolhimento dos 

embargos de declaração, argumentando que não há provas de que a 

embargante estivesse incapacitada para o labor em 2015, eis que o 

próprio perito fixou a data de início da incapacidade em 2016 (ID n.º 

13393863). Vieram os autos conclusos. É breve o relato. Fundamento. 

Decido. Pois bem. Primeiramente importa destacar as peculiaridades dos 

embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dita as 

possibilidades em que os embargos de declaração se amoldam, vejamos: 

“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.” Em regra, a função dos 

embargos de declaração não é a de modificar o resultado da decisão, 

fazendo com que a parte que perdeu se torne a vencedora e vice versa, 

pois essa não é a função típica dos embargos. Os objetivos típicos dos 

embargos são: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) 

suprir omissão; d) corrigir erro material. Sobre o a matéria, discorre o 

ilustre doutrinador Humberto Theodoro Junior: “O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e III). 

Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo 

a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo. Em 

qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os 

embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades 

introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente 

necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ao suprimento da 

omissão ou à correção do erro material.” (Humberto Theodoro Júnior. 48. – 

Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.062-1.063). No mesmo sentido, 

destaco as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 

2015, p. 953-954), os quais lecionam que as hipóteses de cabimento dos 

embargos de declaração, tem-se obscuridade quando há 

comprometimento da adequada compreensão da ideia exposta na decisão 

judicial. A decisão contraditória encerra duas ou mais premissas ou dois 

ou mais enunciados inconciliáveis. Por sua vez, o erro material, 

configura-se quando o ato judicial contém falha de expressão escrita. A 

parte embargante argumenta que o entendimento desse Juízo foi 

contraditório, contudo, nota-se da explanação dos motivos ensejadores 

dos embargos interpostos, que se trata de mero descontentamento com o 

mérito da decisão, pretendendo assim, a rediscussão de pontos já 

analisados, com o fim de obter resultado favorável para si, por não se 

conformar com a decisão anteriormente proferida, descabendo, portanto, 

a interposição do embargo manejado. Nesse sentido colaciono o 

entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART. 1.022 DO NOVO 

CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. - 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1.022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS (Embargos de Declaração Nº 70068945716, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 28/04/2016).” “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a 

suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. 

Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide 

integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A 

pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão 

embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de 

declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa 

prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de 

declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória. (EDcl nos EDcl 

no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).” No caso dos autos, 

não há que se falar em contradição, visto que a sentença proferida 

baseou-se nos documentos anexados aos autos durante a fase 

instrutória do feito, dentre eles a comunicação de decisão de 

indeferimento administrativo (ID n.º 4477268). Ademais, conforme 

ressaltado pelo embargado, a própria embargante discorre que a 

incapacidade laboral da autora se deu no ano de 2016, conforme disposto 

no laudo pericial (ID n.º 9380801), assim, não há que se falar em retroação 

do benefício a período anterior ao surgimento da incapacidade atestada 

através de perícia. Desta feita, os embargos de declaração não se 

prestam ao intuito exclusivo de reapreciar as mesmas questões de fato e 

direito já analisadas, não incidindo, portanto, em nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 1.022 do novo CPC. Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E JUNTADA DE 

DOCUMENTONOVO. O recurso que constitui inovação recursal, porquanto 

afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não merece ser 

acolhido pela Corte. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” 

(Embargos de Declaração Nº 70068243427, Décima Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

08/03/2016). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO REJEITADO Mediante a juntada 

extemporânea de documentos novos, pretende o embargante obter o 

reexame da questão pela mesma turma julgadora, o que é inadmissível em 

sede de embargos de declaração, que são recursos exclusivamente de 

integração, não sendo a via adequada para a juntada de documentos não 

colacionados na época própria.” (TJ-SP - Embargos de Declaração ED 

1203520013; 35ª Câmara de Direito Privado, Relator Clóvis Casteko, data 

de publicação: 28/01/2009). Posto isto, REJEITO os embargos 

declaratórios levantados e MANTENHO todos os termos da sentença de ID 

n.º 12853402 com vista ao seu integral cumprimento. Em tempo, 

considerando a informação de ID n.º 15345606, intime-se o instituto 

requerido, bem como oficie-se ao EADJ – Equipe de Atendimento à 

Demanda Judicial para que promova o restabelecimento do benefício 

previdenciário à autora, nos termos dispostos na sentença, sob pena de 

aplicação de multa diária, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 26 de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003902-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIALY SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003902-93.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PRODUÇÃO DE 

PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL, proposta por THIALY SILVA DE 

OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de 

compelir o requerido ao restabelecimento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença, que foi cessado administrativamente. Com a inicial juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 

300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 
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(fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a autora conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, 

segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 

Portanto, a concessão do referido benefício previdenciário está 

subordinada à comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade 

de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 

(doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções 

legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada do restou 

suficientemente demonstrada, pela CNIS, anexado à inicial (ID n.º 

15465451), eis que comprova existência de contribuições em número 

suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, a requerente apresentou exames, 

relatórios, bem como laudo médico recente evidenciando que é portadora 

da seguinte enfermidade: (ID N.º 15465458, 15465462 E 15465471). CID 

10 M51: Outros transtornos de discos intervertebrais; CID 10 M54.4: 

Lumbago com ciática; CID 10 M23.2: Transtorno do menisco devido à 

ruptura ou lesão antiga; CID 10 T93.0: Sequelas de ferimento do membro 

inferior. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que a 

requerente está incapacitada para o exercício de qualquer atividade 

profissional por tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 

62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido 

ao segurado só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela 

impossível, quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O 

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

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

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

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

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, 

for aposentado por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional 

for concedida apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a 

sua subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do 

benefício. Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente 

comprometida caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao instituto requerido 

o restabelecimento do benefício de auxílio-doença à THIALY SILVA DE 

OLIVEIRA, NB 6121776947 (ID n° 15465452), devendo ser mantido pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias, o que deve ser feito no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). 

Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a realização da perícia 

médica, e não ocorrendo recuperação, determino que a parte autora 

apresente aos autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 

(trinta) dias, comprovando a permanência da incapacidade, para que se 

necessário seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede 

de tutela antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o 

INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, 

Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, 

Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação 

do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, 

RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da 

impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o 

(a) perito (a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003891-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE MOREIRA ARRUDA (AUTOR(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS Nº 1003891-64.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por MATHEUS HENRIQUE 

MOREIRA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, objetivando a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelo seguro DPVAT. Instruiu a inicial com 

documentos, conforme se vê dos ID’s anexos. Vieram-me os autos 

conclusos. Pois bem. Recebo a inicial e os documentos a ela acostados. 

Defiro a gratuidade da Justiça. Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação a ser realizada perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, no dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 09h30min. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para 

comparecer ao ato designado. A intimação da parte autora para a 

audiência deverá ser feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não 

havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de setembro de 2018. Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001248-11.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FRANCISCO BERALDO (REQUERENTE)

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001248-11.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ORLANDO FRANCISCO BERALDO, MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 

Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001252-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001252-48.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 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. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001276-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RESENDE JORDAO (ADVOGADO(A))

MARLY ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001276-76.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARLY 

ALVES PEREIRA 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. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001275-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALCIR DARTORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001275-91.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALCIR 

DARTORA 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. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001256-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

DARCI ANTONIO MENDEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001256-85.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DARCI 

ANTONIO MENDEL Inicialmente, cumpre-me registrar que de acordo com o 

art. 319, inciso V, do Código de Processo Civil, um dos requisitos da 

petição inicial é a indicação do valor da causa. Analisando os autos, 

verifico que o valor atribuído pelo Requerente foi de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nitidamente não guardando correlação com o proveito pretendido. 

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida correção do valor da causa e 

respectivo recolhimento das custas e taxas remanescentes, sob pena de 

lhe ser aplicada a penalidade do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001287-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (ORDENANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA COMARCA DE ÁGUA BOA (ORDENADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001287-08.2018.8.11.0021 ORDENANTE: 

DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO 1) Tratam-se os 

presentes autos de carta de ordem 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 

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 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) Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001279-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA FERRARESE FRAZILLI BENES (REQUERENTE)

CLAUDIO ROBERTO BENES (REQUERENTE)

JOAO CARLOS RIZOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001279-31.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLAUDIO ROBERTO BENES, RITA DE CASSIA FERRARESE FRAZILLI 

BENES 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. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001268-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

ERIDA MENDES DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001268-02.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Nos termos dos artigos 829, 

914 e 915, todos do Código de Processo Civil, CITE-SE o executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia da obrigação – 

principal, juros, custas e honorários advocatícios – ou para, no prazo de 

15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, 

independentemente de penhora, depósito ou caução. Não efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

de citação, proceder de imediato à penhora de bens do executado – 

imóveis ou móveis que estejam em seu poder, posto que a transmissão de 

bens móveis dá-se pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o 

respectivo auto, dele intimando, na mesma oportunidade, o executado, que 

deverá especificar se deseja ou não o depósito dos bens, conforme 

preceitua o parágrafo 1º do artigo 829 do Código de Processo Civil. O 

oficial de justiça, não encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á 

tantos bens quanto bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 

(duas) vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos 

termos do artigo 830 caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro 

honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par 

do que dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar 

ciente o executado que, no caso de pagamento integral no prazo 

inicialmente referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do 

artigo 827, parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. Não sendo 

verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a 

prática dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, 

de acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001271-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

TADEU FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

ERIDA MENDES DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001271-54.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Nos termos dos artigos 829, 

914 e 915, todos do Código de Processo Civil, CITE-SE o executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia da obrigação – 

principal, juros, custas e honorários advocatícios – ou para, no prazo de 

15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, 

independentemente de penhora, depósito ou caução. Não efetuado o 
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pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

de citação, proceder de imediato à penhora de bens do executado – 

imóveis ou móveis que estejam em seu poder, posto que a transmissão de 

bens móveis dá-se pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o 

respectivo auto, dele intimando, na mesma oportunidade, o executado, que 

deverá especificar se deseja ou não o depósito dos bens, conforme 

preceitua o parágrafo 1º do artigo 829 do Código de Processo Civil. O 

oficial de justiça, não encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á 

tantos bens quanto bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 

(duas) vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos 

termos do artigo 830 caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro 

honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par 

do que dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar 

ciente o executado que, no caso de pagamento integral no prazo 

inicialmente referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do 

artigo 827, parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. Não sendo 

verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a 

prática dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, 

de acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001274-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIDA MENDES DE MORAIS (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001274-09.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Nos termos dos artigos 829, 

914 e 915, todos do Código de Processo Civil, CITE-SE o executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia da obrigação – 

principal, juros, custas e honorários advocatícios – ou para, no prazo de 

15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, 

independentemente de penhora, depósito ou caução. Não efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

de citação, proceder de imediato à penhora de bens do executado – 

imóveis ou móveis que estejam em seu poder, posto que a transmissão de 

bens móveis dá-se pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o 

respectivo auto, dele intimando, na mesma oportunidade, o executado, que 

deverá especificar se deseja ou não o depósito dos bens, conforme 

preceitua o parágrafo 1º do artigo 829 do Código de Processo Civil. O 

oficial de justiça, não encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á 

tantos bens quanto bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 

(duas) vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos 

termos do artigo 830 caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro 

honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par 

do que dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar 

ciente o executado que, no caso de pagamento integral no prazo 

inicialmente referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do 

artigo 827, parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. No mais, defiro 

a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, 

conforme requerido na inicial. Não sendo verificado nos autos o 

recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001272-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS BORGES FILHO (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001272-39.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Nos termos dos artigos 829, 

914 e 915, todos do Código de Processo Civil, CITE-SE o executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia da obrigação – 

principal, juros, custas e honorários advocatícios – ou para, no prazo de 

15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, 

independentemente de penhora, depósito ou caução. Não efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

de citação, proceder de imediato à penhora de bens do executado – 

imóveis ou móveis que estejam em seu poder, posto que a transmissão de 

bens móveis dá-se pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o 

respectivo auto, dele intimando, na mesma oportunidade, o executado, que 

deverá especificar se deseja ou não o depósito dos bens, conforme 

preceitua o parágrafo 1º do artigo 829 do Código de Processo Civil. O 

oficial de justiça, não encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á 

tantos bens quanto bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 

(duas) vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos 

termos do artigo 830 caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro 

honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par 

do que dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar 

ciente o executado que, no caso de pagamento integral no prazo 

inicialmente referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do 

artigo 827, parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. No mais, defiro 

a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, 

conforme requerido na inicial. Não sendo verificado nos autos o 

recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 
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determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001331-27.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GIACOMELLI IMOVEIS LTDA. (REQUERENTE)

GREGORY DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001331-27.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

GIACOMELLI IMOVEIS LTDA. 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. Água Boa, 28 

de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001318-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL ROLAMENTOS LTDA - ME - EPP (REQUERENTE)

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCELO ZANELATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001318-28.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MUNDIAL ROLAMENTOS LTDA - ME - EPP 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. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000446-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES SARDINHA (AUTOR(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000446-47.2017.8.11.0021 AUTOR(A): ANTONIO 

ALVES SARDINHA Considerando que já houve administrativamente o 

pagamento dos valores devidos ao exequente, conforme comprovado nos 

autos, determino a expedição de RPV, somente com relação aos 

honorários advocatícios. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001153-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITA DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001153-15.2017.8.11.0021 AUTOR(A): EXPEDITA 

DA CONCEICAO OLIVEIRA Conforme constara na decisão objeto do id nº 

12385225, a gratuidade de justiça concedida à autora cinge-se tão 

somente às custas e taxas judiciárias, não incluindo-se eventuais 

honorários periciais. Nesse passo e considerando a ausência de fato 

novo, supostamente apto a ensejar o pedido constante do id nº 12405145, 

indefiro-o e, por consequência, determino que seja certificado o 

recolhimento pela autora, dos valores referentes a honorários periciais ou, 

o respectivo decurso de prazo. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000345-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DIAS LEITE (AUTOR(A))

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA GOMES LIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000345-10.2017.8.11.0021 AUTOR(A): IVANILDE 

DIAS LEITE Considerando que houvera a composição da lide, inclusive 

com oferecimento de contestação, inviável a homologação de desistência, 

sem prévia anuência da parte adversa. Ante o exposto, intime-se a 

requerida a manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

concordância ou não ao pleito de homologação de desistência. Consigne, 
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na oportunidade, que a ausência de manifestação será entendida como 

concordância tácita ao pedido, culminando na extinção do feito. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001373-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOP ECON E CRED MUTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES 

DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA DO ESP 

(REQUERENTE)

VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINO PEDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001373-76.2018.8.11.0021 REQUERENTE: COOP 

ECON E CRED MUTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA 

SECRETARIA DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA DO ESP 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. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001369-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ANDERSON VALENTE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001369-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO 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. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001354-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

UIRIS GONCALVES DE PAULA (REQUERENTE)

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001354-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: UIRIS 

GONCALVES DE PAULA 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. Água Boa, 28 

de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001282-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE AVIATION LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001282-83.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA Trata-se de ação de 

despejo com pedido de tutela de urgência, promovida por COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS ÁGUA BOA LTDA., em face de VERDE AVIATION LTDA. 

Segundo relatos da inicial, na data de 25 de setembro de 2014, as partes 

firmaram contrato verbal de locação por prazo indeterminado, do 

estabelecimento Posto de Combustível localizado na Rodovia MT 240, 

sentido Água Boa/Nova Nazaré, s/n, Zona Rural, na Cidade de Água 

Boa-MT, atual sede da Empresa ré, pelo valor mensal de R$ 12.500,00 

(doze mil e quinhentos reais). Seguiu a narrativa o sentido de que em 

dezembro de 2017, foi deferida em favor da empresa ré uma liminar para 

que esta fosse mantida por 180 dias na posse do bem, eis que já 

pretendia a autora, despejá-la. No entanto, passados mais de 08 meses do 

deferimento da medida, recusa-se a requerida a deixar a posse do imóvel 

locado. Em razão de tais motivos, pretende em sede de liminar, que a ré 

seja intimada a deixar o imóvel no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de uso de força. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário à 

análise e decisão. Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 
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Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: 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. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Com efeito, deixou a autora de especificar o 

imóvel cuja posse quer a desocupação, bem como que título teria, em tese, 

o direito de exploração. Ad argumentandum, a depender da natureza de 

transação a que lhe fora conferido eventual direito à exploração do bem, a 

competência para processar e julgar o presente feito, nem se quer 

corresponderia à justiça estadual, sendo inviável o deferimento da liminar. 

Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência 

de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, 

como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de 

uma comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o 

juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. No mais, não sendo caso, ad initium, de 

indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se 

o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar a relação 

processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita 

na pessoa do representante legal ou procurador do réu, executado ou 

interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência. Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, 

administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas 

de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do 

dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 09 de novembro de 2018, às 

16h:00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as 

partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se 

preferir, representante com poderes específicos outorgados mediante 

procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, 

parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 
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1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001186-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR LOURENCO (ADVOGADO(A))

VALDECIR DE AVILA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE JOAO SILVEIRA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001186-68.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDECIR DE AVILA Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. Denota-se que a finalidade do ato, consiste na 

nomeação de perito a fim de realizar perícia técnica nas empresas 

indicadas na missiva, todavia, a presente Comarca não dispõe de perito 

especializado para a realização do ato, sendo necessário a nomeação de 

perito de outra localidade. Diante do exposto, deixo de determinar o 

cumprimento da presente deprecata, eis que o juízo deprecante poderá 

nomear no processo principal perito técnico especializado para a 

realização da perícia requerida. Nesse passo, remeta os autos à origem, 

com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001245-56.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

MARCELO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

MARINO BECKER GALERA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001245-56.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: MARINO 

BECKER GALERA Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios 

da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), 

intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001648-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BONETTI (REQUERENTE)

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENILTON MARTINS BRUM (REQUERIDO)

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

IVO SILVEIRA DA ROSA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida, nos 

termos do art. 95, do CPC, para proceder o depósito dos honorários 

periciais (ID nº 15208840), que deverão ser depositado em juízo no prazo 

de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de preclusão da 

prova pericial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001403-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTHIAN KENEDY SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para se manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito quanto ao prosseguimento 

do feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2584 Nr: 5-94.1991.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA VINCENZO DI SALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos com o que entender de direito, tendo em 

vista a petição do requerido e documentos, juntada às fls. 248/250 dos 

autos, ficando advertido que a inércia será entendida como concordância 

ao informado na referida petição.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000650-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO MARCHESI (AUTOR(A))

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Esbulhadores Desconhecidos (RÉU)

JOSE MARIA SCOTON (RÉU)

ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1000650-91.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante da indagação do 

requerente (Id n. 15095064), este Juízo CONSIGNA que a audiência de 

instrução e julgamento será realizada no dia 16 de outubro de 2018 às 

13h00min (MT), consoante às explicações contidas no evento n. 

14473615. 2 – Em relação ao pedido de redesignação da audiência de 

instrução e julgamento, formulado pelo requerido (Id n. 15437771), apesar 

do esforço argumentativo do demandado de que haveria uma inversão da 

ordem do rito de produção probatória, visto que não seria possível à 

participação do perito judicial no referido ato, ante a provável ausência do 

laudo pericial, este Juízo entende que não merece prosperar a tese 

defendida. Primeiramente, em relação à imprescindibilidade do 

comparecimento do perito judicial, extrai-se do art. 477, §3º do CPC que, 

apenas quando houver necessidade de esclarecimento acerca do laudo 

pericial é possível intimar o perito judicial para o comparecimento da 

audiência que responderá perguntas através de quesitos formulados 

pelas partes. Ocorre que, nada impede que, havendo necessidade de 

esclarecimento, este Juízo possa determinar a realização de outra 

audiência destinada a colher informações do expert, se na hipótese 

persistir dúvida quanto ao laudo pericial após a resposta dos quesitos. O 

art. 361 do Código de Processo Civil estabelece expressamente a 

possibilidade de flexibilizar a ordem de produção de provas, que assim 

estabelece: Art. 361. As provas orais serão produzidas em audiência, 

ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente: I - o perito e os assistentes 

técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos 

no prazo e na forma do art. 477, caso não respondidos anteriormente por 

escrito; A redesignação na forma pretendida pelos requeridos irá 

comprometer a celeridade do feito, tendo em vista que ainda o expert não 
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fora intimado para os procedimentos necessários à realização do laudo 

pericial, o que ocasionará um atraso na análise da demanda, mormente 

quando existente audiência de instrução agendada para ocorrer no dia 

16/10/2018. Além disso, há prejuízos para a economia processual, visto 

que foram determinadas providências no sentido de intimar as partes 

visando à preparação dos atos instrutórios, como a indicação do rol de 

testemunhas e o próprio agendamento da data da audiência. Assim, este 

Juízo INDEFERE o pedido de redesignação da audiência, tendo em vista 

que a modificação da ordem de produção de prova não é regra cogente, 

conforme estabelece o art. 361 do CPC, que pode ser mitigada pelo 

princípio da celeridade e economia processual. 3 – No mais, CUMPRA-SE 

com urgência a decisão proferida no evento n. 14346191. Água Boa/MT, 

28 de setembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001363-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS FERREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001363-32.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de JOÃO CARLOS FERREIRA GONÇALVES, ambos qualificados nos 

autos, visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas em negócio jurídico. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 

– Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. 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 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

27 de setembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (ADVOGADO(A))

JEAN LOUIS MAIA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GC DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/11/2018 Hora: 15:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. Fica intimada ainda da Tutela de Evidencia deferida os 

autos. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAYCON DOUGLAS FERNANDES MENEGATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000318-90.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MAYCON DOUGLAS FERNANDES MENEGATTI Tratam-se os presentes 

autos de feito em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da 

Comarca de Água Boa, cuja conclusão fora efetivada ao gabinete do juízo 

togado. No entanto, é cediço que a presente comarca é dotada de Juiz 

Leigo, auxiliar a justiça que, nos termos do artigo 7º caput da Lei n.º 9.099, 

de 26 de Setembro de 1.995, tem como atribuição a condução das causas 

nos Juizados Especiais, sendo responsável pelo proferimento de decisões 

cuja eficácia é condicionada à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 caput do regramento citado. Diante do exposto, e estando o 

feito maduro para análise processual, submeto os presentes autos ao Juiz 

Leigo desta comarca, conforme normativas de regência, para que profira 

sua sugestão de sentença, submetendo-a posteriormente à este juízo, 

salientando que sua análise deve pautar-se nos estritos termos do artigo 

12 caput do Código de Processo Civil, quanto à ordem cronológica de 

conclusão. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALICON NUNES DE BRITO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000730-21.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALICON 

NUNES DE BRITO Em que pese a certificação de tempestividade de 

suposto recurso de embargos de declaração, não consta dos autos, 

minuta de recurso e/ou eventuais documentos. Nesse passo, retornem os 

autos á Secretaria do Juízo, para esclarecimento do ocorrido. Cumpra-se. 

Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ALINE YONARA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000939-87.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALINE 

YONARA OLIVEIRA SILVA Tratam-se os presentes autos de feito em 

trâmite nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Água 

Boa, cuja conclusão fora efetivada ao gabinete do juízo togado. No 

entanto, é cediço que a presente comarca é dotada de Juiz Leigo, auxiliar 

a justiça que, nos termos do artigo 7º caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1.995, tem como atribuição a condução das causas nos 

Juizados Especiais, sendo responsável pelo proferimento de decisões 

cuja eficácia é condicionada à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 caput do regramento citado. Diante do exposto, e estando o 

feito maduro para análise processual, submeto os presentes autos ao Juiz 

Leigo desta comarca, conforme normativas de regência, para que profira 

sua sugestão de sentença, submetendo-a posteriormente à este juízo, 

salientando que sua análise deve pautar-se nos estritos termos do artigo 

12 caput do Código de Processo Civil, quanto à ordem cronológica de 

conclusão. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001249-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMY IWASAKI (ADVOGADO(A))

ZOARTE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA JOSE GARCIA DE QUEIROZ SILVA (REQUERENTE)

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001249-93.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE GARCIA DE QUEIROZ SILVA, ZOARTE ALVES DA SILVA Tratam-se 

os presentes autos de processo de conhecimento onde fora requerido, de 

forma incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimentos 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: 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. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001250-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMY IWASAKI (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO GALERA (REQUERENTE)

MAIANE DE QUEIROZ SILVA (REQUERENTE)

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001250-78.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MAIANE 

DE QUEIROZ SILVA, MARCELO AUGUSTO GALERA Tratam-se os 

presentes autos de processo de conhecimento onde fora requerido, de 

forma incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimentos 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: 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. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

LEANDRO MANOEL FRANCISCO DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000134-37.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

LEANDRO MANOEL FRANCISCO DANTAS Tratam-se os presentes autos 

de feito em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca 

de Água Boa, cuja conclusão fora efetivada ao gabinete do juízo togado. 

No entanto, é cediço que a presente comarca é dotada de Juiz Leigo, 

auxiliar a justiça que, nos termos do artigo 7º caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1.995, tem como atribuição a condução das causas nos 

Juizados Especiais, sendo responsável pelo proferimento de decisões 

cuja eficácia é condicionada à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 caput do regramento citado. Diante do exposto, e estando o 

feito maduro para análise processual, submeto os presentes autos ao Juiz 

Leigo desta comarca, conforme normativas de regência, para que profira 

sua sugestão de sentença, submetendo-a posteriormente à este juízo, 

salientando que sua análise deve pautar-se nos estritos termos do artigo 

12 caput do Código de Processo Civil, quanto à ordem cronológica de 

conclusão. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANIA RAIK SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000781-32.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DANIA 

RAIK SANTOS ALVES Tratam-se os presentes autos de feito em trâmite 

nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Água Boa, cuja 

conclusão fora efetivada ao gabinete do juízo togado. No entanto, é cediço 

que a presente comarca é dotada de Juiz Leigo, auxiliar a justiça que, nos 

termos do artigo 7º caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, 

tem como atribuição a condução das causas nos Juizados Especiais, 

sendo responsável pelo proferimento de decisões cuja eficácia é 

condicionada à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

caput do regramento citado. Diante do exposto, e estando o feito maduro 

para análise processual, submeto os presentes autos ao Juiz Leigo desta 
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comarca, conforme normativas de regência, para que profira sua 

sugestão de sentença, submetendo-a posteriormente à este juízo, 

salientando que sua análise deve pautar-se nos estritos termos do artigo 

12 caput do Código de Processo Civil, quanto à ordem cronológica de 

conclusão. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FLORI GUNSCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001881-56.2017.8.11.0021 REQUERENTE: FLORI 

GUNSCH Tratam-se os presentes autos de feito em trâmite nos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Água Boa, cuja conclusão 

fora efetivada ao gabinete do juízo togado. No entanto, é cediço que a 

presente comarca é dotada de Juiz Leigo, auxiliar a justiça que, nos 

termos do artigo 7º caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, 

tem como atribuição a condução das causas nos Juizados Especiais, 

sendo responsável pelo proferimento de decisões cuja eficácia é 

condicionada à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

caput do regramento citado. Diante do exposto, e estando o feito maduro 

para análise processual, submeto os presentes autos ao Juiz Leigo desta 

comarca, conforme normativas de regência, para que profira sua 

sugestão de sentença, submetendo-a posteriormente à este juízo, 

salientando que sua análise deve pautar-se nos estritos termos do artigo 

12 caput do Código de Processo Civil, quanto à ordem cronológica de 

conclusão. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACIEL AGUIAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000980-54.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ENY 

BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP Tratam-se os presentes autos de 

feito em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de 

Água Boa, cuja conclusão fora efetivada ao gabinete do juízo togado. No 

entanto, é cediço que a presente comarca é dotada de Juiz Leigo, auxiliar 

a justiça que, nos termos do artigo 7º caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1.995, tem como atribuição a condução das causas nos 

Juizados Especiais, sendo responsável pelo proferimento de decisões 

cuja eficácia é condicionada à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 caput do regramento citado. Diante do exposto, e estando o 

feito maduro para análise processual, submeto os presentes autos ao Juiz 

Leigo desta comarca, conforme normativas de regência, para que profira 

sua sugestão de sentença, submetendo-a posteriormente à este juízo, 

salientando que sua análise deve pautar-se nos estritos termos do artigo 

12 caput do Código de Processo Civil, quanto à ordem cronológica de 

conclusão. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

TIAGO LUIS BORTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GRANDO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001621-76.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME Tratam-se os presentes autos de 

feito em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de 

Água Boa, cuja conclusão fora efetivada ao gabinete do juízo togado. No 

entanto, é cediço que a presente comarca é dotada de Juiz Leigo, auxiliar 

a justiça que, nos termos do artigo 7º caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1.995, tem como atribuição a condução das causas nos 

Juizados Especiais, sendo responsável pelo proferimento de decisões 

cuja eficácia é condicionada à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 caput do regramento citado. Diante do exposto, e estando o 

feito maduro para análise processual, submeto os presentes autos ao Juiz 

Leigo desta comarca, conforme normativas de regência, para que profira 

sua sugestão de sentença, submetendo-a posteriormente à este juízo, 

salientando que sua análise deve pautar-se nos estritos termos do artigo 

12 caput do Código de Processo Civil, quanto à ordem cronológica de 

conclusão. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001283-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO MARQUES GOMES (REQUERENTE)

NOENY GOMES LOPES (REQUERENTE)

CLEOMIR LOPES GOMES (REQUERENTE)

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA SONIA ROSA GRACIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001283-68.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLEMENTINO MARQUES GOMES, NOENY GOMES LOPES, CLEOMIR LOPES 

GOMES Tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento 

onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de 

urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro 

de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada 

pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – 

de forma genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela 

pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse 

da verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 

litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: 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. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 
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elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. Com efeito, o contrato de compromisso de compra 

e venda de imóvel, colacionado ao feito, nem se quer fora rubricado pela 

suposta compradora. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-47.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZAMBENEDETTI & ALVES LTDA - ME (REQUERENTE)

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SERGIO DE FREITAS FENILLI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED SUL CATARINENSE LTDA - 

UNICRED SUL CATARINENSE (REQUERIDO)

FLOR DO CARIBE MODA FEMININA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

CARLOS WERNER SALVALAGGIO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010205-47.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

ZAMBENEDETTI & ALVES LTDA - ME Em que pese as arguições retro, 

factível que tratando-se de processo eletrônico que não tramita sob 

segredo de justiça, é ônus do advogado que substabelece poderes, 

promover o cadastro do novo patrono. Nesse passo, deixo de acolher o 

pedido retro e determino que seja certificado o cumprimento da decisão 

constante do id nº 12692674 ou, o respectivo decurso de prazo. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001284-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEIDE ALVES PATROCINIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001284-53.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: GILMAR 

FERREIRA RODRIGUES JUNIOR Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010327-02.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

AURELIANO FRANCISCO FLORENCIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010327-02.2012.8.11.0021 EXEQUENTE: 

AURELIANO FRANCISCO FLORENCIO Analisando os autos, verifica-se 

que o patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores 

vinculados aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa 

do credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 
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saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto e considerando o depósito pelo 

executado, dos valores devidos, determino a vinculação do referido 

montante ao presente feito. Noutro vértice, indefiro o pedido de liberação 

de valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o exequente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GALLE (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO BONMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000326-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WESLEY 

GALLE Intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001459-81.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS Remetam-se os autos à Sra. Conciliadora 

para designação de nova audiência para tentativa de conciliação, 

promovendo a citação e intimação da requerida via carta com aviso de 

recebimento e com tempo hábil ao respectivo cumprimento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001086-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA SALETE ROSIN PAULETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE SEVERINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001086-50.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: IVANA 

SALETE ROSIN PAULETTI Considerando o depósito pelo executado, dos 

valores devidos e a expressa concordância da exequente com o montante 

depositado, proceda à vinculação do referido montante ao presente feito 

e, após, promova-se à transferência de valores na forma postulada, 

devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário específico. 

Efetivadas as medidas acima, retornem-me conclusos para extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000221-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARQUE DA SILVA ALVES - ME (EXEQUENTE)

ARTHUR RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MOURA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000221-90.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: JOANA 

DARQUE DA SILVA ALVES - ME Renove-se a citação para cumprimento 

no endereço retro indicado. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-31.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC PAIXAO (EXEQUENTE)

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010025-31.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JOANA D 

ARC PAIXAO 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. Nesse passo, intime-se a executada para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina 

a redação do artigo 910, da Lei 13.105, de 16 de março 2015. Cumpra-se. 

Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI (ADVOGADO(A))

ODILAR LUIS BURKE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE SOTTA BORTOLUCCI (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO BORTOLUCCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000609-90.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: ODILAR 

LUIS BURKE Inicialmente, determino que o trâmite processual ocorra sem o 

recolhimento de custas prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme 

expressa disposição contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1.995. Estando o feito, aparentemente, em conformidade com 

o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o credor à 

quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o 

executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal e será 

perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento (artigo 18, inciso 

I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do executado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue na ao 

encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual (artigo 18, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso II, do 

diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como 

finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 827, 

parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a 

garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e honorários 

advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele previsto no 

artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso intencione o 

executado apresentar embargos à execução, deverá a parte fazê-lo no 
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bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a efetivação de 

penhora de bens/valores, e após a consecução de audiência de 

conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não ocorrendo o 

pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o 

exequente para postular por típicas medidas executórias. Cumpra-se. 

Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000919-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALEX 

JUNIOR DOS SANTOS Intimem-se as partes para querendo, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as. Consigne-se para 

cumprimento o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010318-69.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ELIETE STACH (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (ADVOGADO(A))

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

NERI STEFFENON (TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRO BIASIBETTI (TERCEIRO INTERESSADO)

ELEONORA BISSOLOTTI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010318-69.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: ELIETE 

STACH Inicialmente, reputo ser inviável o acolhimento dos pedidos 

formulados por meio do id nº 12811971 eis que, transitada em julgado a 

sentença condenatória, inviável eventuais determinações que ultrapassem 

seus limites. Assim sendo, cumpra-se a decisão constante do id nº 

12327048. Às providências. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-41.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RUI ALVES DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010283-41.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME Intime-se a autora a 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento, 

consignando para cumprimento o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001193-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ BENTO SANMARTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001193-60.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO 

LUIZ BENTO SANMARTINO Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: 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. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 
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pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE BRITO FILHO (REQUERENTE)

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001251-63.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

ANTONIO DE BRITO FILHO Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela 

específica de urgência, ajuizada por JOSÉ ANTONIO DE BRITO FILHO em 

face de ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP. Segundo relatos da 

inicial, o reclamante é revendedor da marca O Boticário e cumpre 

antecipadamente o pagamento dos boletos dos seus produtos. Seguiu a 

narrativa no sentido de que, embora tenha adimplido antecipadamente o 

boleto com vencimento em 11 de julho de 2018, no valor de R$ 152,88, a 

empresária Sra. Eny Bartz Ganassini, representante da marca nesta 

Localidade e à quem o autor é vinculado, arguiu o não reconhecimento 

sistêmico do pagamento, promovendo a negativação do nome/CPF do 

autor. Em razão dos fatos narrados e aduzindo o preenchimento dos 

requisitos legais, postulou em sede de liminar a imediata retirada de seu 

nome/CPF dos cadastros dos órgãos de inadimplentes. No mérito, 

pretende a confirmação da liminar, a declaração de inexistência do 

suposto débito e, ainda, condenação da requerida a lhe ressarcir 

moralmente. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário à análise e 

decisão. Inicialmente, cumpre analisar o pleito antecipatório declinado na 

inicial. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 

1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada 

pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – 

de forma genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela 

pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse 

da verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 

litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: 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. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Com efeito, restou patente a negativação 

noticiada, decorrente de suposto débito junto à Empresa Eny Bartz 

Ganassini, no valor de R$ 152,88 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta 

e oito centavos), com vencimento em 11.07.2018 e referente ao contrato 

nº 56847733. No entanto, consoante comprovante de pagamento 

colacionado à inicial, o boleto fora quitado ainda na data de 07.07.2018, 

portanto, 04 dias antes do vencimento, em seu integral valor, restando 

demonstrados, ainda que perfunctoriamente, os fatos narrados. Além 

disso, no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos 

- para a concessão da tutela de urgência encontra-se presente, qual seja, 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo - ou periculum in mora, como 

é mais comumente conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a 

demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar 

um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar 

inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito 

invocado. A decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa 

necessariamente estar fundada na prova do periculum in mora e, no caso 

dos autos, a prova referida encontra-se patente. Não se pode confundir a 

prova da existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito 

atinente do fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a 

existência de fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se 

acostada aos autos. Malgrado não tenha a tutela de evidência sido 

requerida, a plausibilidade do direito invocado (e que, em tese, serve de 

fundamento para a concessão da tutela de urgência) em muito difere-se 

dos requisitos necessários para a concessão daquela, conforme consta 

no artigo 311 e incisos do Código de Processo Civil, eis que a 

comprovação do fato, nestes casos, há de ter um plus de concretude 

quando comparada a mera probabilidade do direito. Ante o exposto, defiro 

a tutela específica de urgência determinando a imediata retirada do 

nome/CPF do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em 

decorrência dos fatos narrados no presente feito. Da mesma forma, 

determino que a requerida mantenha-se obstada de promover nova 

negativação, até a ultimação da presente ação ou até eventual revogação 
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desta decisão, em razão do objeto da demanda. Conforme determina o 

regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), determino a citação 

da parte adversa por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos 

do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei n.º 9.099/95. A citação 

deverá conter cópia do pedido inicial e a data e horário em que será 

realizada a audiência de tentativa de conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 

9.099/95), bem como a advertência que o não comparecimento à 

solenidade processual citada acarretará a declaração de veracidade dos 

fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º e 

artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância com artigo 319 caput 

do Código de Processo Civil, podendo ser proferido julgamento de plano. 

Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 

representado em juízo por preposto credenciado, munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Cientifique a parte requerida que, comparecendo a 

quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido de carta de 

preposição ou restando ausente nesta poderes específicos para transigir, 

será considerada a parte desassistida de representação, o que 

acarretará as consequências derivadas de sua ausência. Oficie aos 

órgãos de proteção ao crédito para cumprimento da presente decisão. À 

Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010047-94.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA BOECHAT (ADVOGADO(A))

MARCOS DE SOUZA BOECHAT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE HERNANDES PALHARES (ADVOGADO(A))

CICERO JOSE ARJONA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010047-94.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCOS 

DE SOUZA BOECHAT Consoante se infere dos autos, embora 

devidamente intimado acerca da penhora e avaliação realizadas sobre o 

veículo fiat strada, especificado nos autos, o executado, cingiu-se a arguir 

suposta impenhorabilidade, por encontrar-se o bem em nome de terceiro 

alheio ao feito, nada manifestando em relação ao valor atribuído ao bem 

via avaliação judicial e, nem tampouco às condições de conservação 

certificadas quando do ato de remoção. Com relação ao valor atualizado 

da dívida, cingiu-se a afirmar que há suposto excesso, deixando, contudo, 

de colacionar os cálculos atinentes. Não obstante, ato contínuo, ofertou 

proposta de acordo no valor indicado pelo exequente, denotando 

concordar com os cálculos do autor. O exequente, por sua vez, visando 

resguardar-se, já no momento da remoção e conforme destacado na 

certidão da Sra. Oficial de Justiça, submeteu o veículo à avaliação por 

especialista, restando aferido que o estado de conservação impedia o 

veículo de trafegar, motivo pelo qual, o exequente promoveu os reparos 

necessários ao restabelecimento das condições de tráfego. Da mesma 

forma, o exequente promoveu a regularização documental do veículo, 

pagando tanto as multas com fatos geradores anteriores e posteriores à 

remoção do bem, quanto o licenciamento, impostos e seguro obrigatório 

não adimplidos pelo executado. O executado em contrapartida, retornou 

ao feito arguindo supostos prejuízos decorrentes das multas geradas por 

atos do exequente/depositário fiel do bem, postulando respectiva 

responsabilização. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário à 

análise e decisão. Pois bem. Feitas as considerações acima, reputo de 

rigor a expedição de carta de adjudicação do veículo penhorado nos autos 

em favor do exequente. Com efeito, inviável inicialmente a defesa de 

direito alheio em nome próprio, fato que inviabiliza neste feito e na forma 

postulada, eventual arguição de impenhorabilidade do bem por 

encontrar-se documentalmente em nome de terceiro alheio aos autos, 

considerando, sobretudo, tratar-se de bem móvel, cuja transmissão de 

propriedade ocorre com a simples entrega. Indubitável que, sentindo-se a 

empresa suposta proprietária do bem, prejudicada, caberia a esta, em 

nome próprio, habilitar-se por meio das vias próprias, visando defender 

direito próprio. Assim sendo, deixo de analisar os pedidos atinentes à 

matéria supramencionada. Ainda, não houvera por qualquer das partes e 

em tempo hábil, insurgência ao valor atribuído ao bem, via avaliação 

judicial, motivo pelo qual homologo o laudo de avaliação promovido nos 

autos. Registro que embora o exequente tenha manifestado-se nesse 

sentido, o fez, quando já decorrido prazo legal para tanto, fazendo-o, 

portanto, intempestivamente. Não obstante, o exequente aceitou o bem, 

nas condições de conservação em que encontrava-se, não se mostrando 

razoável imputar à parte adversa a responsabilização por eventuais 

consertos promovidos. Noutro vértice, certamente deverão ser 

ressarcidos ao exequente os valores gastos a título de regularização 

documental, excetuando-se o pagamento das multas cujo fato gerador 

fora praticado pelo próprio exequente. Ante o exposto, defiro a 

adjudicação do veículo penhorado, pelo valor da avaliação acostada aos 

autos, nos termos do que dispõe o artigo 876, do Código de Processo Civil, 

devendo ser expedida a respectiva carta (artigo 877, § 1º, I do Código de 

Processo Civil). Deixo de determinar a entrega do bem ao exequente, eis 

que já se encontra em poder deste. Após, intime-se a exequente a 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento, 

notadamente em relação a eventual saldo remanescente, tendo em vista 

que o débito deverá ser atualizado, deduzindo-se o valor do veículo, 

conforme os termos da presente decisão e acrescentando-se os valores 

gastos com a regularização documental, excetuado o pagamento das 

multas com fato gerador posterior à remoção do bem. Consigne-se para 

cumprimento o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (ADVOGADO(A))

JEAN LOUIS MAIA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GC DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001280-16.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JEAN 

LOUIS MAIA DIAS Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de evidência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 

11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação 

que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de evidência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 311 do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: 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. Verifica-se portanto que, 

diferentemente da tutela de urgência, a de evidência pode ser concedida 

independentemente da existência de demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Porém, para que seja possível o 

seu deferimento, há de estarem presentes no feito os requisitos legais. No 

caso dos presentes autos, como a referida tutela provisória fora requerida 

em caráter inicial, impossível é o seu deferimento tendo como substrato 

legal o constante nos incisos I e IV do artigo 311, por expressa vedação 
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legal constante no parágrafo único da normativa de regência. No entanto, 

vemos que o fato narrado subsume-se ao que disciplina o inciso III do 

regramento citado, eis que a parte autora requer uma medida 

reipersecutória (busca e apreensão) fundada em prova documental 

(contrato de alienação fiduciária em garantia), onde o bem cuja apreensão 

se requer encontra-se depositado em poder do requerido. Diferentemente 

do requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito, a concessão da tutela de evidência supõe não a 

probabilidade do direito, mas sim um plus quanto à ela, que possa levar o 

órgão julgador a um juízo de quase certeza. A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

definitiva. No caso dos autos, vemos que está comprovada a existência 

de contrato de alienação fiduciária em garantia entre as partes, bem como 

a mora do requerente. Ademais, o artigo 3º caput do Decreto-Lei n.º 911, 

de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, e cuja 

aplicabilidade ao caso é patente, especifica que: Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário Como dito, há a prova da compra efetivada pelo consumidor via 

internet, bem como do respectivo pagamento via cartão de crédito, 

consoante fatura colacionada, sendo factível o recebimento dos produtos 

na forma e prazo anunciados. Não obstante, também restou demonstrado 

que a mercadoria não fora entregue no prazo indicado no momento da 

aquisição, conforme e-mails trocados entre o autor e a requerida. Assim, 

plenamente cabível a concessão da tutela provisória de evidência. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de evidência e, por 

consequência, DETERMINO que a requerida GC Distribuidora Ltda., 

encaminhe imediatamente ao autor, 02 (dois) vinhos tintos Koyle Royale – 

Carmenere 2015 de 750ml cada garrafa; e 02 (dois) vinhos tintos Koyle 

Royale – Cabernet Sauvignon 2015 de 750 ml cada garrafa, exatamente 

conforme especificados na inicial. No mais, estando a inicial à contento, 

conforme regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), determino 

a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de recebimento, 

nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei n.º 9.099/95. 

A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e horário em que 

será realizada a audiência de tentativa de conciliação (artigo 16 caput da 

lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não comparecimento à 

solenidade processual citada acarretará a declaração de veracidade dos 

fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º e 

artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância com artigo 319 caput 

do Código de Processo Civil, podendo ser proferido julgamento de plano. 

Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 

representado em juízo por preposto credenciado, munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Cientifique a parte requerida que, comparecendo a 

quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido de carta de 

preposição ou restando ausente nesta poderes específicos para transigir, 

será considerada a parte desassistida de representação, o que 

acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para redesignação de solenidade 

para tentativa de conciliação, devendo fazê-lo com tempo hábil à citação 

da parte requerida. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000762-26.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ESLANI 

SANDRA DA CONCEICAO MENDES Tratam-se os presentes autos de feito 

em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Água 

Boa, cuja conclusão fora efetivada ao gabinete do juízo togado, em razão 

da ausência da requerida à audiência para tentativa de conciliação. No 

entanto, é cediço que a presente comarca é dotada de Juiz Leigo, auxiliar 

a justiça que, nos termos do artigo 7º caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1.995, tem como atribuição a condução das causas nos 

Juizados Especiais, sendo responsável pelo proferimento de decisões 

cuja eficácia é condicionada à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 caput do regramento citado. Diante do exposto, e estando o 

feito maduro para análise processual, submeto os presentes autos ao Juiz 

Leigo desta comarca, conforme normativas de regência, para que profira 

sua sugestão de sentença, submetendo-a posteriormente à este juízo, 

salientando que sua análise deve pautar-se nos estritos termos do artigo 

12 caput do Código de Processo Civil, quanto à ordem cronológica de 

conclusão. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-77.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZITO QUINTINO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010203-77.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSE 

ZITO QUINTINO DA SILVA JUNIOR Considerando o resultado infrutífero da 

penhora online via sistema Bacen Jud, aliado ao depósito pelo executado, 

dos valores devidos, determino a respectiva transferência em favor da 

exequente, devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário 

específico. Promovidas as medidas acima, intime-se a exequente a 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento 

consignando para cumprimento o prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001451-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ANDREIA DA SILVA LARROQUE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001451-07.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ANDREIA 

DA SILVA LARROQUE Considerando o depósito pelo executado, dos 

valores devidos e a expressa concordância do exequente com o montante 

depositado, defiro o pedido de transferência de valores na forma 

postulada, devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário 

específico. Por consequência, promovo nesta data o desbloqueio das 

quantias constritadas via Sistema Bacen Jud, para que retornem à 

titularidade do executado. Promovidas as medidas acima, retornem-me 

conclusos para extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-52.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA COSTA CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010097-52.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCELO 
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DA COSTA CASTRO Considerando o depósito pelo executado, dos 

valores devidos e a expressa concordância do exequente com o montante 

depositado, defiro o pedido de transferência de valores na forma 

postulada, devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário 

específico. Por consequência, promovo nesta data o desbloqueio das 

quantias constritadas via Sistema Bacen Jud, para retornem à titularidade 

do executado. Promovidas as medidas acima, retornem-me conclusos 

para extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-63.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN (ADVOGADO(A))

ZAMBENEDETTI & ALVES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WARLA BRENDA DOS SANTOS KIST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010094-63.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ZAMBENEDETTI & ALVES LTDA - ME Determinada a realização da penhora 

online via sistema BACENJUD, não foi localizado nenhum valor para ser 

bloqueado, estando neste sentido o demonstrativo retro juntado. Sendo 

assim, determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para 

que perfaça a penhora, avaliação e remoção dos bens móveis indicados 

no id nº 12845207. Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 (Código 

Civil Brasileiro) e considerando que a propriedade móvel transmite-se pela 

mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial autorizado a penhorar os bens 

móveis indicados, independentemente do local onde se encontram os 

bens, ainda que sobre a posse, detenção ou guarda de terceiros. Em caso 

de ausência de atribuição de valor dos bens pelo executado, com a 

concordância do exequente, determino a imediata avaliação do bem, nos 

termos do artigo 829, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Fica 

desde já os longa manus cientificados que o depósito do bem penhorado 

somente poderá ser efetivado em poder do executado, nos termos do 

artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, com expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do contrário e de 

forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do exequente, 

ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que deverá 

providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do direito 

que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da penhora. 

Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de expressa 

concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder do 

executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza. Cumpra-se, expedindo mandado 

de penhora, avaliação e remoção de bens. Água Boa, 28 de setembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010142-95.2011.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DHIENE DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

RICARDO ZANCANARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010142-95.2011.8.11.0021 EXEQUENTE: DHIENE DE 

OLIVEIRA SILVA Determinada a realização da penhora online via sistema 

BACENJUD, não foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando 

neste sentido o demonstrativo retro juntado. Sendo assim, intime-se a 

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

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. Havendo 

manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-88.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

ZENI DALCIN (EXEQUENTE)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A (EXECUTADO)

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010254-88.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ZENI 

DALCIN Conforme demonstra o extrato em anexo, 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. Água Boa, 28 de setembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010141-37.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO GAMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010141-37.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JOAO 

PAULO CARVALHO GAMA Conforme demonstra o extrato em anexo, 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. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO GUILHERME HOFFMANN NETO (EXEQUENTE)

FABIANA COLETTI GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000070-61.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ERNESTO 

GUILHERME HOFFMANN NETO Conforme demonstra o extrato em anexo, 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. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

ROSA AMELIA DA SILVA (REQUERENTE)

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001374-61.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ROSA 

AMELIA DA SILVA Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: 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. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L.M. DE ALMEIDA SILVA - ME (REQUERENTE)

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001241-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: L.M. DE 

ALMEIDA SILVA - ME Tratam-se os presentes autos de feito em trâmite 

nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Água Boa, cuja 

conclusão fora efetivada ao gabinete do juízo togado. No entanto, é cediço 

que a presente comarca é dotada de Juiz Leigo, auxiliar a justiça que, nos 

termos do artigo 7º caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, 

tem como atribuição a condução das causas nos Juizados Especiais, 

sendo responsável pelo proferimento de decisões cuja eficácia é 

condicionada à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

caput do regramento citado. Diante do exposto, e estando o feito maduro 

para análise processual, submeto os presentes autos ao Juiz Leigo desta 

comarca, conforme normativas de regência, para que profira sua 

sugestão de sentença, submetendo-a posteriormente à este juízo, 

salientando que sua análise deve pautar-se nos estritos termos do artigo 

12 caput do Código de Processo Civil, quanto à ordem cronológica de 

conclusão. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISMARCLEI ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1000906-97.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISMARCLEI ARAUJO LIMA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro 

ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer das 

audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSIMAR ALVES DA SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000900-90.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ROSIMAR ALVES DA SILVA SANTIAGO O artigo 51, inciso I da lei n.º 

9.099/95 e claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a 

quaisquer das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se 

pelo termo de audiência de conciliação carregado no sistema que a parte 

requerente, mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não 

compareceu e sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do 

processo é medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei 

n.º 9.099/95. Condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. 

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, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HAKETA GISELLE DA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000899-08.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HAKETA 

GISELLE DA CRUZ RODRIGUES O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e 

claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer 

das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCAS FERNANDO SCHIMANKO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000881-84.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LUCAS 

FERNANDO SCHIMANKO DA SILVA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 

e claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a 

quaisquer das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se 

pelo termo de audiência de conciliação carregado no sistema que a parte 

requerente, mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não 

compareceu e sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do 

processo é medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei 

n.º 9.099/95. Condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. 

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, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TATIANE MARTINS DE LACERDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001031-65.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TATIANE 

MARTINS DE LACERDA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro ao 

aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer das 

audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GILBERTO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000879-17.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

GILBERTO DE SOUZA LIMA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro 

ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer das 

audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAYENE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000882-69.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAYENE 

VIEIRA DA SILVA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro ao aduzir 

que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer das audiências 

do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de audiência de 

conciliação carregado no sistema que a parte requerente, mesmo devida e 

antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e sequer justificou 

a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é medida de rigor. 

Diante do exposto, extingo o presente processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. Condeno a parte 

autora no pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 51, parágrafo 2º. 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, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE FERREIRA DE MEL (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000883-54.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

JOSILENE FERREIRA DE MEL O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro 

ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer das 

audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAINE FANIKELY BUENO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000782-17.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ENY 

BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP Tratam-se os presentes autos de 

feito de natureza executiva onde, em comum acordo, as partes 

avençaram sobre o pagamento do débito, requerendo a suspensão do 

feito até a quitação da obrigação. 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 o exequente postulara pelo 

recebimento de um valor e, então, as partes acordaram quanto ao 

cumprimento da obrigação, requerendo a suspensão do feito. Conforme 

se verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 

842 caput do regramento substantivo de regência), as partes, visando 

facilitar o adimplemento do débito, avençaram uma composição. A 

transação, da maneira como foi celebrada, daria – em tese - margem à sua 

judicial homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio. Porém, como dantes já 

reverberado, no caso dos autos o objeto nele tratado é um débito já 

consolidado, de forma que não há como extinguir o feito com resolução de 

mérito, eis que eventual homologação do acordo na fase executiva não 

importa em novação da dívida. Assim entendemos pois o Código de 

Processo Civil é específico ao permitir, em seu artigo 922 caput, a 

suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para 

que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O parágrafo único 

do referido dispositivo deixa claro que não há novação da dívida, ao 

dispor que: Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso. Conclui-se de tais 

elucubrações que, se a própria legislação permite o retorno do curso 

ordinário do processo em caso de descumprimento do acordo, incabível a 

sua extinção com a homologação. Outra não é a posição do Superior 

Tribunal de Justiça: REsp 1112143/ R RECURSO ESPECIAL 

2009/0022016-4 RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO 

ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. 

DEMANDAS PENDENTES CONTRA O ALIENANTE. INSOLVÊNCIA. 

CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Não cumprido 

acordo firmado nos autos da execução, esta prossegue, sem que se 

possa falar em novação. Inteligência do art. 792 do Código de Processo 

Civil. 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 pagamento. Dispensado, em 

primeiro grau de jurisdição, o pagamento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as 

partes advertidas que em caso de recurso deverão depositar o valor do 

preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que em sendo 

confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, o sucumbente ficará 

sujeito às consequências previstas no artigo ora citado. Considerando que 
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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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PAIXAO IORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

RONALDO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000948-49.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLAUDIA PAIXAO IORA 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 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. 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. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o 

pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BATISTA MEDEIROS (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000461-79.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SUELI 

BATISTA MEDEIROS Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. 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 PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

GISLENE GASPERINI KNOPF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001387-94.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GISLENE 

GASPERINI KNOPF Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 
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únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. 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 PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILAIR OLIVEIRA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000420-15.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ILAIR 

OLIVEIRA Trata-se o presente de embargos de declaração ajuizados pela 

parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. Conforme 

expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código de 

Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. 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 PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENI SILVERIO DA SILVA DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000784-84.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DEUSENI 

SILVERIO DA SILVA DOS SANTOS CARDOSO Trata-se o presente de 

embargos de declaração ajuizados pela parte em razão da sentença 

proferida nos presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no 

artigo 494, inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a 

sentença – que no presente caso, conforme salientado no próprio 

provimento, deu-se com a inclusão de seus termos no sistema 

informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz alterá-la - quando não for 

para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio de 

embargos de declaração. Vê-se que os embargos tem o condão de, 

eventualmente e em razão de seu possível efeito infringente, modificar a 

sentença. No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu 

artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 
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avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. 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 PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000421-97.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LEILA 

RODRIGUES TEIXEIRA Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. 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 PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000867-03.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO DOS 

SANTOS MACIEL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos 

órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa 

reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer serviços desta, 

pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte 

Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse minimamente a origem do débito da parte 

autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). Insta pontuar, que as 

telas sistêmicas apresentadas são absolutamente ilegíveis e só teriam 

valor se estivessem acompanhadas de demais documentos probatórios. 

Os documentos deveriam ter acompanhado a contestação, o que não 

ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Todavia, 

cabe ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro 

de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Verifico que a parte Reclamante possui outros registros 

ANTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo ainda que não 

restou comprovado nos autos serem os mesmos indevidos, uma vez que 
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não há liminar ou trânsito em julgado nos processos que discutem as 

negativações anteriores, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do 

Colendo STJ, que diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, 

não há que se falar em danos morais. Nesse sentido: E M E N T A - 

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - 

PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC/15 - 

ENUNCIADO 102 DO FONAJE - SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA 

DE MATO GROSSO - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1- Existindo 

outra anotação negativa preexistente em nome da parte recorrente em 

órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral. 2- 

Nos termos da Súmula 385 do STJ: ? Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 3- 

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada 

apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o 

apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, 

consoante os termos da súmula 385 do STJ. 4- Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, 

Letra A, do Código de Processo Civil/15, no Enunciado 102 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal 

Ú n i c a  d e  M a t o  G r o s s o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0036860-58.2016.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 25 de novembro de 2016) 

In casu, é ônus da parte Reclamante comprovar nos autos que tais dívidas 

estão sendo discutidas, em quais processos, se há liminar ou trânsito em 

julgado, ou que as mesmas são indevidas, o que não restou comprovado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS PELA 

RECLAMADA, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado pela Reclamada 

no valor de R$ 66,90, ( sessenta e seis reais e noventa centavos), com a 

expedição de ofício para os respectivos órgãos de proteção ao credito 

solicitando a retirada do nome da parte reclamante de seus registros, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de 

incorrer no cometimento do crime de desobediência. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLAN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000531-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: RAYLAN PEREIRA DOS 

SANTOS 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 E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por RAYLAN PEREIRA DOS SANTOS em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda 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 
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propagado, 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, 

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 

RAYLAN PEREIRA DOS SANTOS 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 definitivo do plano de Internet da parte 

autora, devendo manter o número somente 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. 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, 28 de setembro 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: 

1000538-88.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ESMERALDA OLIVEIRA 

SANTOS 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 E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por ESMERALDA OLIVEIRA SANTOS em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda 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 
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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, 

bem como testes de medidores de velocidade que comprovam a falha 

completa na prestação dos serviços de Internet. 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, 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 ESMERALDA OLIVEIRA SANTOS 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 definitivo do plano de Internet da 

parte autora, devendo manter o número na modalidade inicialmente 

contratada. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

CASAS BAHIA - VIA VAREJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000753-64.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ANA PAULA ROCHA MORAIS 

REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., CASAS BAHIA - VIA 

VAREJO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Inicialmente rejeito a preliminar aventada pela defesa das 

Reclamadas no tocante a sua ilegitimidade passiva, pois as empresas 

fabricantes e revendedores de aparelhos eletrônicos e produtos duráveis 

ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios ou defeitos 

apresentados que os tornem impróprios para o consumo, nos termos do 

artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 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 
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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 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face 

de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e CASAS BAHIA - VIA 

VAREJO, onde a parte reclamante alega, em síntese, que adquiriu na loja 

da 2ª reclamada uma máquina lavadora de roupas da marca 

“ELECTROLUX LT 13B TURBO 220V BC” com garantia estendida, 

entretanto, após aproximadamente 1 ano e 8 meses de uso, veio 

apresentar defeitos em seu funcionamento. Sustenta que procurou as 

Reclamadas a fim de acionar o seguro estendido do produto, contudo, 

jamais teve seu pleito atendido pelas empresas, motivo pela qual busca 

tutela jurisdicional pela condenação das reclamadas em restituir os valores 

pagos, bem como indenização por danos morais que entende ter sofrido 

em razão desses fatos. No mérito, as reclamadas sustentam que a 

reclamante não comprovou que tenha sofrido qualquer constrangimento 

por buscar a reparação dos vícios de seu produto, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando assim pela improcedência 

dos pedidos. Pois bem. Resta clarividente dos autos, a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação às 

Reclamadas, sendo estas detentoras de domínio técnico e informações 

sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de 

dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela qual 

mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Incumbe às Reclamadas provar a veracidade 

de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar 

de a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em defeito 

em máquina de lavar - a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos as Reclamadas a 

comprovarem todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que 

estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em 

comento, verifico que a Reclamante trouxe provas satisfatórias a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de nota fiscal e diversos protocolos de atendimento que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. De outra banda, 

verifico que as Reclamadas não trouxeram elementos a fim de modificar 

os direitos da parte autora, quais sejam, documentos comprovando o 

reparo ou substituição do aparelho defeituoso, ônus que lhe incumbiam, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Dessa 

forma, em que pese as Reclamadas sustentar a impossibilidade dessa 

condenação, não há que prosperar tais alegações, pois o ato ilícito resta 

plenamente configurado, presumindo-se os danos de ordem moral que 

advieram ao consumidor. Nesse sentido: “AÇÃO DE RECLAMAÇÃO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – BEM DE CONSUMO QUE APRESENTOU VÍCIO 

DE QUALIDADE NO LAPSO CONTRATUAL – VÍCIO NÃO SUPERADO – 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIZAÇÃO QUE SE ESTENDE À 

EMPRESA QUE COMERCIALIZOU O BEM – VIGÊNCIA AO ARTIGO 18 C/C 

ART. 3º, DO CDC – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DEVIDOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA 

AOS CRITÉIROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Configurado ao ato ilícito, tem o 

consumidor direito à proporcional e razoável reparação pelos danos 

morais sofridos.” (Recurso Inominado nº 001.2010.029.188-7 Turma 

Recursal/MT). Entretanto, é de se verificar que ante a ausência de 

previsão legal em relação ao quantum indenizatório fixados aos danos 

morais, deve-se ponderar seu valor observando o seu caráter punitivo, 

compensatório e pedagógico e, por fim, evitando o enriquecimento ilícito ou 

a chamada “indústria do dano moral”. Assim, reputo como razoável e 

proporcional, a título de danos morais, o montante de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a contar da data da citação, e 

correção monetária de acordo com o INPC, a contar da data do 

arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR as reclamadas a pagarem, solidariamente, 

a reclamante: a) a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano 

moral, 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) a quantia de R$ 

1.499,00 (hum mil quatrocentos e noventa e nove reais) à título de 

restituição do valor pago pelo produto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês desde a citação (art. 405 do CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000733-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ZANCHET (REQUERENTE)

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000733-73.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ALEX ZANCHET REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por ALEX ZANCHET em 

face de MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT, onde o reclamante alega, em 

síntese, que é morador desta urbe e utiliza os serviços de fornecimento de 

água da Reclamada, entretanto, permaneceu por aproximadamente 24 

(vinte e quatro) horas sem o fornecimento de água em sua residência, 

mesmo estando com todas as suas faturas pagas, pugnando assim por 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido. No mérito, a 

reclamada impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo que 

não existe qualquer ordem de corte ou suspensão no fornecimento no 

medidor da residência do autor, bem como inexistência do dever de 

indenizar em danos morais ante a não comprovação pela reclamante, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. Pois bem. O pedido 

autoral é parcialmente procedente, senão vejamos. De início, cabe 

esclarecer que a responsabilidade da ré, concessionária de serviço 

público, é de ordem objetiva, nos termos dos artigos 37, §6º da 

Constituição Federal. Ademais, a reclamada, como prestadora de serviço 

público essencial, enquadra-se na regra do artigo 22 do Código de Defesa 

do Consumidor: ‘Os órgãos públicos, por si ou suas empresas 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos’ E nesta toada, 

tenho que o objeto da presente ação não demanda maiores 

considerações, haja vista que restou incontroverso nos autos o corte do 

fornecimento de água na residência do autor no dia relatado em sua inicial, 

ao qual devidamente atestado por meio testemunhal, cumprindo assim com 

o disposto no art. 373, inciso I do NCPC. Neste sentido colhe-se 
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precedente de nossa Egrégia Turma Recursal: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL. FATURA PAGA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE 

ÁGUA. DANO MORAL PROCEDENTE. A interrupção do fornecimento de 

água em residência que se encontra com a fatura quitada, originando 

transtornos e vexame ao consumidor, é causa efetiva de danos morais. 

(RI 6374/2010, NÃO INFORMADO, CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS, Julgado 

em 05/07/2011, Publicado no DJE 13/07/2011)” Tenho entendimento 

formado de que o serviço público deve ser prestado de modo contínuo, 

principalmente, em se tratando de serviço fornecido pela ré, considerado, 

atualmente, de caráter essencial, bem como no disposto no art. 6.º, da Lei 

8.987/95, especialmente o seu § 1º, não há que se falar em suspensão no 

fornecimento de água. Senão vejamos: "Art. 6º. Toda concessão ou 

permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 

pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço adequado é o que 

satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade 

das tarifas." Ora, a demora na religação no abastecimento de água por 

óbvio expôs ele e sua família a constrangimento e à aflição significativa, 

resultando daí a obrigação de indenizar. A propósito, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em v. acórdão relatado pelo Ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito, assentou que "não há falar em prova do dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob 

pena de violação do artigo 334 do Código de Processo Civil." (STJ, 3ª T, 

REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 09.12.97, p. 64.684.). Por este motivo 

mostra-se devido o pagamento de indenização por danos morais pela 

falha no fornecimento de água. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em analise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, o tempo para religação do fornecimento de água do reclamante, 

bem como ausência de comprovação de constrangimentos decorrentes da 

situação, revela-se plausível a fixação da indenização em R$ 3.000 (três 

mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de evitar 

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, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR o 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT a pagar indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

MARTA SULAMITA VIEIRA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000759-71.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARTA SULAMITA VIEIRA DA 

COSTA SILVA REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO S A Vistos, etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. De início faz-se referência ao 

instituto da revelia que se impõe a Reclamada, posto que, citada, tomou 

conhecimento da ação proposta e não compareceu à audiência 

conciliatória, razão pela qual decreto sua revelia, bem como confissão 

quanto à matéria de fato. Entretanto, impera constar que à revelia faz 

presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de 

direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do 

pedido, pois deve o Juiz verificar se o pleito da do autor tem fundamento, 

para só assim, decidir-se por possível condenação. Desta feita, não 

obstante a caracterização da revelia, entendo ser medida de rigor a 

análise de mérito da ação, pelo fato de que a revelia por si só, não tem o 

condão de gerar a procedência da ação. Trata-se de AÇÃO DE PERDAS E 

DANOS, CC. RESTITUIÇÃO INDÉBITO propostas por MARTA SULAMITA 

VIEIRA DA COSTA SILVA em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO S.A., todos qualificados. Pois bem. Da análise dos 

autos, bem como dos documentos que o instruem, verifico que o direito 

não milita em favor da parte Reclamante; assim é porque a autora, no 

tocante a alegação de dano moral, não logrou êxito em comprovar de que 

tenha sofrido abalos emocionais decorrentes dos fatos narrados à inicial. 

Os transtornos decorrentes do mesmo são próprios da vida cotidiana, não 

comprovando a autora que se constituíram em abalo psíquico a justificar a 

reparação. Os Danos morais não restaram caracterizados no caso em 

exame. A causa de pedir constante da inicial diz que apesar de realizar 

pagamento mínimo de suas faturas, a reclamada passou a efetuar 

parcelamento automático de seus débitos, razão pela qual tentou de forma 

administrativa resolver a situação em virtude de não seguir honrando com 

suas obrigações, sem lograr êxito. Entretanto, verifico que na contestação 

apresentada pela empresa Reclamada, esta logrou êxito em modificar os 

direitos da parte autora, notadamente colacionando diversos documentos, 

entre eles contrato devidamente assinado, bem como termo de adesão 

aos serviços constando cláusulas de autorização para 

amortização/liquidação de dívidas, cumprindo assim com o disposto no art. 

373, inciso II do NCPC. Ademais, importante salientar que a própria autora 

confessa que não vinha realizando o pagamento integral com o valor das 

parcelas, restando claro no entendimento deste juízo que a mesma tenha 

optado por referido parcelamento, uma vez que não vinha honrando com 

seus compromissos no tocante ao pagamento das faturas. Portanto, 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, 

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 

lograram êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

conforme preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 333. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. 

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 

página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 
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causando-lhe aflições, angústia e desequilibro 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 tão intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” 

Ainda, trago à baila o posicionamento jurídico que vêm sendo adotado pela 

Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a chamada indústria do dano 

moral, como se vê: “A indenização por dano moral não deve ser deferida 

por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento 

indevido nem a chamada "indústria do dano moral".” (REsp 504639/PB; 

Recurso Especial 2002/0174397-4). Ressalte-se que o dano moral é um 

instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar 

indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de 

relações, o que é a situação relatada nos autos. Neste sentido: “Mero 

receio ou dissabor não pode ser alcançado ao patamar do dano moral, 

mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da 

vida, causando fundadas aflições ou angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 

489.187-RO-AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 

13.05.03) 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 

sofrido qualquer prejuízo, fato este que afasta a ocorrência de dano 

moral. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES 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 na situação posta 

em exame não cabe repetição do indébito, posto que restou comprovado a 

legitimidade da contratação e a legalidade do referido parcelamento, ante a 

existência de previsão contratual e o inadimplemento da parte autora em 

cumprir integralmente com o valor das faturas. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000692-09.2018.8.11.0021. REQUERENTE: PATRICIA RODRIGUES IAPPE 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., PHILIPS DO BRASIL 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, inicialmente, 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. Por ordem cronológica, passo a análise das preliminares 

arguidas pelas requeridas. I - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 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 determinam os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 

25, § 1.º do CDC, devendo responder pelos prejuízos causados ao 

consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade. Rejeito 

ainda as demais preliminares, visto que se confundem com o mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS propostas por PATRICIA RODRIGUES IAPPE 

em face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e PHILIPS DO BRASIL 

LTDA, na qual a reclamante narra, em síntese, que adquiriu na loja da 

primeira reclamada uma televisão da marca PHILIPS, TV SMART LED HD, 

entretanto, constatou que o aparelho veio com a tela danificada, 

asseverando ainda que após constatar o defeito no produto, procurou a 

empresa fornecedora, sem lograr êxito em uma solução, razão pela qual 

pugna pela devolução dos valores pagos, bem como indenização por 

danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, 

as Reclamadas aduzem pela inocorrência de danos morais, visto que o 

problema apresentado se deu após o escoamento do prazo legal de 90 

(noventa) dias, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. 

Pois bem. O pedido da reclamante é improcedente, senão vejamos. Isto 

porque verifico que o dano no aparelho arguido pela Reclamante foi 

causado por impacto externo que danificou a tela, devidamente 

comprovado por laudo técnico emitido pela segunda Reclamada ora 

fabricante do produto, na qual atesta que o dano na tela do aparelho não é 

decorrente de fabricação, o que afastada a garantia do fabricante. 

Ademais, verifico sem qualquer dificuldade que houve um lapso temporal 

de 1 (um) ano entre a data do ajuizamento da ação e a suposta 

constatação do vício no produto, o que no meu entendimento mostra-se 

completamente desarrazoada a versão apresentada pela autora que 

recebera o produto com defeito. Dessa forma, não há que se falar na 

obrigação das empresas Reclamadas em trocar o aparelho televisor ou 

restituir a quantia paga, nem mesmo na condenação a título de danos 

morais como pretende a Autora. Outrossim, importante dar relevo para o 

fato que a autora não impugnou a contestação apresentada, momento que 

tinha para contrapor as alegações das reclamadas, sendo medida de rigor 

a improcedência de todos os pedidos da inicial. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000925-06.2018.8.11.0021. REQUERENTE: REJANE KOCHENBORGER 

REQUERIDO: FABIO DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de 

AÇÃO RECLAMATÓRIA movida por REJANE KOCHENBORGER em face de 
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FABIO DA SILVA, todos qualificados. Pois bem. Compulsando os autos, 

verifico pela inadequação da via eleita, pois há elementos que evidenciam 

que a questão a ser analisada envolve pedido de divisão/separação de 

bens, sendo certo que o meio cabível seria Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável perante a vara da família. Nesse sentido: “TJ-MA - 

APELAÇÃO CÍVEL AC 20972008 MA (TJ-MA) Data de publicação: 

27/11/2008 Ementa: CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA 

EM RAZÃO DA MATÉRIA. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. I - 

Havendo pedido imediato de reconhecimento de união estável, ainda que o 

pedido mediato seja o recebimento de seguro de vida, o processamento do 

feito compete a uma das varas da família. II - O reconhecimento da 

incompetência absoluta não tem o condão de extinguir o processo, 

acarretando, tão-somente, a anulação dos atos decisórios já porventura 

praticados e a remessa dos autos ao juízo competente, que deverá 

aproveitar os atos não-decisórios, nos termos do § 2o do artigo 113 do 

CPC . III - Apelo parcialmente provido.” DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000436-66.2018.8.11.0021. REQUERENTE: TEREZINHA PEREIRA 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. 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 E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por TEREZINHA PEREIRA DA SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda 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. Insta pontuar, que as telas 

sistêmicas apresentadas só teriam valor se estivessem acompanhadas de 

demais documentos probatórios. Os documentos deveriam ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que tenha disposição do sinal de Internet 4G na cidade, 

conforme veicula em suas propagandas. Logo, restam incontroversos, os 

fatos e documentos da exordial. 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 
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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. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado os valores dos planos da parte reclamante sem o seu 

consentimento. Todavia, tendo em vista a escassez de elementos 

quantificadores do prejuízo amargado, não deve ocorrer a repetição do 

indébito. Isto porque a parte autora não mensurou na petição inicial o 

montante do valor total cobrado indevidamente pela empresa de telefonia 

ré e formulou pedido genérico, sendo que nos Juizados Especiais é 

vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a expressa disposição 

do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DA RÉ. 

DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO 

ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, 

EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos documentos que embasam sua 

pretensão e conferem verossimilhança a seus argumentos (fls. 07/19). A 

ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade da 

inscrição do nome da autora no SPC (art. 333, II, do CPC). 2. Indenização 

por danos morais que se impõe, em decorrência do abalo de crédito 

sofrido, como função punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da 

conduta abusiva da requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação 

pacificada no STJ. 3. Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o 

enriquecimento sem causa da autora, observância os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com o valor 

adotado pelas Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a 

pretensão à devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 

9.099/95). No ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do 

mérito (art. 267 caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. 

III, ambos do CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: 

Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” 

Por esta razão, merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em 

dobro. 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 TEREZINHA PEREIRA DA SILVA 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 definitivo do plano de Internet da 

parte autora, 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. 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

MARIA TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000383-85.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA TAVARES 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 MARIA TAVARES 

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 
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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 

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$ 

3.400,00 (três 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 
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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 

TAVARES 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$ 3.400,00 (três 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. 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, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GONCALVES BUENO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000384-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALESSANDRO GONCALVES 

BUENO 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 ALESSANDRO 

GONCALVES BUENO 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 

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 
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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 à parte Requerente 

ALESSANDRO GONCALVES BUENO 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. 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, 28 de setembro 

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: 

1000785-69.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALINE MARTINS PINHEIRO 

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 ALINE MARTINS 

PINHEIRO 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 
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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 

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 
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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 à parte Requerente ALINE 

MARTINS PINHEIRO 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. 

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, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES (ADVOGADO(A))

ADILLIO FREIRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI CATARINA REICHERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001599-18.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ADILLIO FREIRE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: DORACI CATARINA REICHERT Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS 

c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em que o requerente busca a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

e materiais decorrentes de acidente de transito. Assevera que trafegava 

na Avenida Norberto Schwantes sentido Rua 01, quando, na intersecção 

com a Rua 05, foi colidido na parte traseira esquerda de seu veículo pelo 

veículo da requerida, que trafegava pela Rua 05 sentido Rua 02, 

motivando a propositura da presente ação. No mérito, a requerida confirma 

a existência do sinistro, aduzindo em apertada síntese que discorda da 

versão apresentada pelo autor, aduzindo que o mesmo vinha em alta 

velocidade e não viu quando aconteceu a colisão, pugnando ao final pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Compulsando os 

autos, verifica-se que a narrativa fática do acidente trazida pelo 

Requerente encontra respaldo no Boletim de Ocorrência n. 2017.298578, 

lavrado pela PM minutos após a ocorrência do fato, que traz no seu item 

“histórico”, informações de que o Requerente (V1) estava trafegando na 

Avenida Norberto Schwantes bairro sentido ao centro quando a 

Requerida (V2) vinha pela Rua 05 centro sentido a imediações, quando na 

intersecção das vias a Sra. “Doraci” não observou a sinalização com a 

placa pare, vindo a abalroar-se na parte esquerda traseira do V1 do 

Requerente, que perdeu o controle e veio a colidir com o poste, causando 

danos materiais em ambos os veículos. Ademais, as testemunhas 

arroladas pelas partes confirmaram a versão apresentada pelo autor. 

Assim, 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 da Requerida, 

uma vez que trafegava na intersecção das vias e ultrapassou o sinal de 

Pare, 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 

a Requerida o dever de indenizar, uma vez que, com sua ação imprudente, 

violou direito e causou danos ao Requerente, resultando em ato ilícito. 

Todavia, em que pese restar devidamente comprovado os danos 

causados ao veículo do Requerente por imprudência da Requerida, tenho 

que os orçamentos apresentados são flagrantemente superfaturados. Isto 

porque mostra-se completamente desarrazoado o alegado prejuízo 

material de “R$ 17.030,00 (dezessete mil e trinta reais)” em virtude dos 

danos ocorridos em seu veículo, pois em uma simples consulta na Internet, 

constato que praticamente perfazem o valor de outro veículo de mesmo 

ano, marca e categoria. Assim e conforme já explicitado acima, tenho que 

deve haver a pretendida reparação, mas não no valor pleiteado a inicial, 

mas com redução de 50% (cinquenta por cento), ao qual mostra-se 

suficiente a fim de reparar os prejuízos causados no veículo do 

Requerente.  Nesse sent ido:  “TJ-MT -  Apelação APL 

00016966920168110021167492018 MT (TJ-MT) Data de publicação: 

15/06/2018 Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – DANOS 

MATERIAIS – ACIDENTE – ORÇAMENTO APRESENTADO PELO AUTOR – 

NÃO CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR PAGO – COMPROVAÇÃO DE 

COMPRA A PREÇO DE CUSTO – ORÇAMENTO APRESENTADO PELO RÉU 

QUE COADUNA COM PROVA TESTEMUNHAL – MÉDIA ENTRE OS 

ORÇAMENTOS UTILIZADA – DANO MATERIAL MINORADO – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Não deve o orçamento que demonstra preço de 

mercado das peças ser utilizado como parâmetro para pagamento de 

indenização por dano material, no caso concreto, já que o próprio autor 

confirma que comprou-as mediante pagamento do valor de custo e não 

junta aos autos as respectivas notas, de modo que se configuraria 

enriquecimento ilícito. Se o autor não demonstra o valor pago pelas peças, 

mas incontroverso o dever de indenizar do requerido, deve-se utilizar o 

orçamento apresentado pelo réu, considerando a razoabilidade com a 

prova testemunhal, que confirma o valor que pagaria se acaso comprasse 

as peças diretamente com o fornecedor. (Ap 16749/2018, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)” No 

tocante ao dano moral, entendo que não merece guarida, uma vez que o 

autor não comprovou que tenha sofrido abalos emocionais aptos o 

suficiente a fim de amparar tal pretensão. 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;” 

Portanto, 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, ensejando ações judiciais em busca da 

indenização pelos mais triviais aborrecimentos.” 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, o Requerente não comprovou que sofrido qualquer prejuízo de 

cunho extrapatrimonial, fato este que afasta a ocorrência de dano moral. 

DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS 

PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA e IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS 

MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de CONDENAR a parte requerida DORACI CATARINA REICHERT a pagar 

indenização por danos materiais ocasionados ao Requerente ADILLIO 

FREIRE DE OLIVEIRA no valor de R$ 8.515,00 (oito mil, quinhentos e quinze 
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reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS SILVA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

S N DOS SANTOS ARTEFATOS DE CERAMICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000426-22.2018.8.11.0021. REQUERENTE: S N DOS SANTOS 

ARTEFATOS DE CERAMICA EIRELI - ME 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. Por questão de ordem 

cronológica, passo a análise das preliminares arguidas. Preliminar – Não 

comprovação de enquadramento em microempresa pela autora A 

preliminar em comento, todavia, merece prosperar, uma vez que a 

documentação fiscal que acompanha a exordial não traz eu seu bojo 

qualquer menção para satisfação dos requisitos elencados no art. 51, 

inciso IV da Lei 9.099/95, ou seja, a empresa não comprovou seu 

enquadramento em microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Ademais, o enunciado 135 do FONAJE estabelece o seguinte: “o acesso 

da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda”. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, com arrimo no artigo 51, 

inciso IV, da lei 9.099/95, ACOLHO a preliminar aventada pela empresa 

requerida e sugiro pela extinção do processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM NEREU CHAVES (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000493-84.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOAQUIM NEREU CHAVES 

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 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 E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por JOAQUIM NEREU 

CHAVES em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora de serviço 

de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda 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 
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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, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Insta 

pontuar que a alegação pela eficiente prestação dos serviços só teriam 

valor se estivessem acompanhadas de demais documentos probatórios. 

Os documentos deveriam ter acompanhado a contestação, o que não 

ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que existe a disposição do sinal 4G 

na cidade. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. 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. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

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 

JOAQUIM NEREU CHAVES 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 definitivo do plano de Internet da parte autora. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-42.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUIBERVALDO BARROS DE NASCIMENTO (REQUERENTE)

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (ADVOGADO(A))

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010227-42.2015.8.11.0021. REQUERENTE: RUIBERVALDO BARROS DE 

NASCIMENTO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT 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. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA promovida 

por RUIBERVALDO BARROS DE NACIMENTO em face de 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT e 

ESTADO DE MATO GROSSO, onde o autor alega que se inscreveu no 

Concurso Público constante do edital de abertura nº 001/2013 - 

SAD/PJC/MT, de 18 de novembro de 2013, para provimento do cargo de 

Investigador da Polícia Civil, sendo reprovado na primeira etapa da prova 

objetiva em 3 questões, sustentando que teriam versado sobre temas que 

não estariam previstos no edital, pugnando ao final pela anulação das 

questões invocadas para serem acrescidas em sua nota final com a 

devida reclassificação. Citadas, as rés contestaram a presente ação, 

sustentando que não houve qualquer nulidade ou vício no ato 

administrativo que excluiu o autor do certame e que é inconcebível a 

reanálise dos critérios de admissibilidade e méritos pelo Poder Judiciário, 

sob pena de incorrer em indevida ingerência na esfera administrativa e 

afronta ao que enuncia o princípio da separação dos poderes. Pois bem, 

em que pese o inconformismo e alegações do autor, tenho que o direito 

não milita em seu favor. Isto porque se houve no conteúdo programático 

apontado no edital do certame a previsão de “noções de direito processual 

penal”, por óbvio que é cabível a cobrança de questões referentes ao 

processo penal, sem que tenha sido expressamente apontada, de forma 

detalhada e específica, o assunto referente à área de interesse. Ademais, 

no que tange a anulação das demais questões invocadas, verifica-se que 

o autor impugna o mérito da assertiva tida como certa pela banca 

examinadora, o que, conforme jurisprudência dominante, não é autorizado 

ao Poder Judiciário, sob pena de incorrer em indevida ingerência na esfera 

administrativa e afronta ao que enuncia o princípio da separação dos 

poderes. Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso em caso semelhante: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME DE 

QUESTÕES DE PROVA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE QUESTÕES FORA 

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E ERRO MATERIAL - DUPLICIDADE E 

AUSÊNCIA DE RESPOSTAS CORRETAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA FUNÇÃO DO JUDICIÁRIO LIMITADA AO EXAME DA 

LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS - DECISÃO A QUO MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não cabe, nesta via recursal, apreciar o mérito 

da demanda, sob pena de supressão de instância. Inviável o reexame da 

correção das questões do certame, pois a intervenção do Judiciário, em 

concurso público, limita-se ao exame da legalidade dos procedimentos, 

não podendo atuar em substituição da banca examinadora. 2 - [...] I. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível, ao 

Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público, 

sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do 

certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida 

incursão no mérito do ato administrativo. II. Na forma da jurisprudência 

desta Corte, "a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca 

examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do 

procedimento, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para 

reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de 

correção das provas. Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal 

Federal" (STJ, RMS 30.018/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

SEXTA TURMA, DJe de 09/04/2012). III. Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA 

TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 23/09/2013). 3 - Agravo 

desprovido.?(TJ/MT, Terceira Câmara Cível, AI 50748/2014, relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, DJe 14/11/2014 “ 

Outrossim, não se vislumbra das questões impugnadas, ilegalidades 

flagrantes, de forma a ensejar sua anulação. Neste sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO ANULAÇÃO 

DE QUESTÕES ? AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A 

APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA MATÉRIA SUSCITADA ? 

JULGAMENTO LIMITADO À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE ? 

PRECEDENTES DO STF E STJ ? RECURSO DESPROVIDO. Em regra, não 

compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção 

de provas. A excepcionalidade admitida pelo Supremo Tribunal Federal e 

pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica 

flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no 

edital, com base no Princípio da Legalidade. Não sendo verificada essa 

situação o recurso deve ser desprovido.?(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Ap 

126030/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, DJe 

5/2/2015” Ou seja, somente em situações excepcionais onde exista 

flagrante ilegalidade admite-se a intervenção judicial para análise de 

questões formuladas em desconformidade com o conteúdo previsto no 

edital, o que, ao meu ver, foge o caso em apreço. Assim, tenho que 

qualquer decisão no sentido de atribuir pontos na nota do autor com a 

anulação das respectivas questões, configuraria cabal afrontamento ao 

princípio da legalidade e da separação dos poderes, com os quais galgaria 

colocações no resultado final da prova objetiva, em prejuízo dos outros 

candidatos que não tiveram o acréscimo na mesma pontuação. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, com a extinção do processo 

com 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. 

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, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MACILEIA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001588-86.2017.8.11.0021. REQUERENTE: MACILEIA ALVES DE SOUSA 

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 lançado na manifestação id 15063399. 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 e 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

Desnecessária a intimação das partes, vez que não há interesse recursal 

algum, já que a própria parte autora requereu a desistência em questão, e 

não há a necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000141-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANDA TOMAZ NETA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO AUGUSTO NEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000141-63.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: DELVANDA TOMAZ NETA 

BORGES EXECUTADO: PABLO AUGUSTO NEIRA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a exequente deixou transcorrer in 

albis o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação com indicação de novo 

endereço com a finalidade de citar o executado. Assim sendo, tendo em 

vista que no âmbito dos juizados especiais não há a possibilidade de 

citação por edital ou por hora certa, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO, sem resolução do mérito, na forma do art. 

485, inciso III do Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

JERONIMO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000878-32.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JERONIMO SANTOS DE 

OLIVEIRA 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 E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por JERONIMO SANTOS DE OLIVEIRA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda 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, não cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do NCPC. Insta pontuar, que as telas sistêmicas 

apresentadas só teriam valor se estivessem acompanhadas de demais 

documentos probatórios. Os documentos deveriam ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que na 

cidade existe a disposição do sinal 4G, conforme amplamente propagando 

por meio de sua publicidade local. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. 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 
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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 JERONIMO SANTOS DE OLIVEIRA no valor de R$ 3.000 (três 

mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-56.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

NILTON GRACIANO CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITHORIA GALDIOLI DOS SANTOS CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000760-56.2018.8.11.0021. REQUERENTE: NILTON GRACIANO 

CORDEIRO REQUERIDO: VITHORIA GALDIOLI DOS SANTOS CORDEIRO 

Vistos etc., Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação ajuizada por NILTON 

GRACIANO CORDEIRO CONTRA VITHORIA em face de GALDIOLI DOS 

SANTOS CORDEIRO com pedido de exoneração de alimentos. Pois bem. 

Inicialmente verifico a incompetência absoluta deste juízo para julgamento 

da presente demanda, uma vez que no âmbito dos Juizados Especiais é 

vedada a apreciação de pedidos envolvendo alimentos. Isto porque na Lei 

9099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis, em seu artigo 3º, 

parágrafo 2º, determina expressamente: (GRIFO) "Ficam excluídas da 

competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, 

falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas 

a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das 

pessoas, ainda que de cunho patrimonial." DISPOSITIVO Com efeito, 

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

art. 485, inciso I do NCPC. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MOREIRA BORGES SOARES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

NAIR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000926-88.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CLEIDE MOREIRA BORGES 

SOARES NASCIMENTO REQUERIDO: NAIR Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora manifestou informando que a presente 

lide perdeu o objeto, requerendo assim o arquivamento do feito. Assim 

sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010193-67.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

E M DA CUNHA REZENDE - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILKA PAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010193-67.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: E M DA CUNHA REZENDE - ME 

EXECUTADO: MILKA PAES Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora manifestou informando que recebeu a totalidade do 

débito, requerendo assim o arquivamento do feito. Assim sendo, SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, inciso III, alínea a do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de setembro 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MAURO CEZAR LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000525-89.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MAURO CEZAR LIMA 

REQUERIDO: VIVO 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 14693192. 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 

14693192 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, 19 de 

setembro 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, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE LOHAINE CAMPOS DE JESUS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000840-20.2018.8.11.0021. REQUERENTE: CAROLINE LOHAINE CAMPOS 

DE JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando 

os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Trata-te de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que jamais contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a 

relação contratual, a parte adquiriu e utilizou os serviços da empresa, por 

fim, verifico que o cadastro contém dados confidenciais que somente 

poderiam ser fornecidos pela reclamante, vejamos: • Contrato de 

permanência por benefícios assinado; • Digitalização do RG e CPF no ato 

da contratação idênticos aos apresentados na exordial; • Termos de 

adesão e contratação de serviços SMP; Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte alega 

inexistência de relação contratual sendo que contratou diretamente a 

reclamada, portanto litiga de má fé a fim de obter enriquecimento ilícito, 

vejamos enunciado do FONAJE: “ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).” Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo 

por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 

do NCPC que ora arbitro em R$1.000,00 (mil reais) e demais prejuízos que 

poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte 
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Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

CONTRAPOSTOS PELA EMPRESA RECLAMADA, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito para o fim de CONDENAR a parte 

Reclamante ao pagamento do valor de R$ 102,56 (cento e dois reais e 

cinquenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a data do ajuizamento da ação. CONDENO a parte reclamante a 

pagar a multa de R$1.000,00 (mil reais) e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

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

anotações necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000844-57.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Por questão 

de ordem cronológica, passo a análise das preliminares arguidas. 

Preliminar – Ilegitimidade passiva A preliminar em comento, todavia, merece 

prosperar, uma vez que a empresa BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A 

é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da presente 

demanda, pois restou devidamente comprovado que não se trata de 

empresa do mesmo conglomerado. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, com 

arrimo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ACOLHO a 

preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela empresa requerida e 

sugiro pela extinção do processo, sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

FELIPE ALVES ESCALDIN DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000816-89.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

BARBOSA REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA, FELIPE ALVES ESCALDIN DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Por questão de ordem 

cronológica, passo a análise das preliminares arguidas. Preliminar – 

Ilegitimidade passiva A preliminar em comento, todavia, merece prosperar, 

uma vez que a empresa MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda, pois restou devidamente comprovado que o e-mail 

recebido pela autora é proveniente de terceiros fraudadores. Nesse 

sentido, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento: “TJ-RS - 

Recurso Cível 71007672348 RS (TJ-RS) Data de publicação: 12/09/2018 

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. VENDA PELA INTERNET. SITE DA RÉ. 

ENVIO DO PRODUTO SEM O RECEBIMENTO DA QUANTIA. E-MAIL DE 

CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA VÍTIMA. 

DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Busca a parte autora 

indenização pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da venda de 

produto por meio do site da ré, sem que tenha havido o pagamento pelo 

suposto comprador, embora tenha recebido e-mail de confirmação de 

disponibilidade do numerário. Fraude perpetrada por terceiro, cuja 

responsabilidade não pode ser imputada à ré, considerando a ausência de 

cautela da parte autora, que após o recebimento de e-mail de confirmação 

do pagamento pelo comprador, deveria ter diligenciado junto ao site, para 

confirmar o andamento da negociação, antes do envio do produto ao 

destinatário. Responsabilidade exclusiva do demandante, que afasta 

aquela que pretende seja atribuída à demandada, consoante os termos do 

art. 14 , § 3º , II , do CDC . Inexistindo conduta ilícita da ré, não há dever de 

indenizar por abalo moral. RECURSO DESPROVDO. UNÂNIME. (Recurso 

Cível Nº 71007672348, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 05/09/2018).” 

Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que o segundo reclamado foi regularmente 

citado mas não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua 

revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, impera 

constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se por 

possível condenação. E nessa toada, inobstante a decretação de revelia 

do segundo reclamado, verifico que o direito não milita em favor da parte 

reclamante. Isto porque em nenhum momento nos autos a parte reclamante 

demonstrou ter postado o objeto nos correios. 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 do seu direito;” 

Assim, tenho que o presente processo não demanda maiores explicações, 

posto que não restou comprovado qualquer prejuízo a parte reclamante, 

tanto moral quanto material, sendo a improcedência dos 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 DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 
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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, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ALEXSANDER CHIOZZANI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000479-03.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ALEXSANDER CHIOZZANI DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção e provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Inicialmente rejeito as preliminares aventadas 

pela defesa, pois verifico que o autor juntou todos os documentos 

necessários a fim de possibilitar o ingresso em juízo. Trata-te de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por HELDER LUIZ CORREA BELLO em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve seu 

nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer 

serviços desta, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da 

parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado ou áudio comprovando a relação jurídica entre as partes, nos 

termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim 

não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer documento que 

comprovasse minimamente a origem do débito da parte autora. Se se 

veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à 

reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. 

Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: 

sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio 

et non probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta pontuar, 

que as telas sistêmicas apresentadas são absolutamente ilegíveis e só 

teriam valor se estivessem acompanhadas de demais documentos 

probatórios. Os documentos deveriam ter acompanhado a contestação, o 

que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Outrossim, impera registrar que as faturas de 

consumo acostados em sua defesa não tem o condão de comprovar que 

tenha sido originado de fato pela parte autora, uma vez que qualquer 

falsário poderia ter as utilizado sem qualquer dificuldade. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013)” A falta de cautela que facilita a ação de falsários, 

como pode ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. Devemos levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de: A) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 120,90 (cento e 

vinte reais e noventa centavos), disponibilizado em 28/11/2016, que 

originou a negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos 

serviços de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de 

ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da 

reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; B) CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S/A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 
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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, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ENIOMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000875-77.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ENIOMAR ALVES DOS 

SANTOS 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 proposta por ENIOMAR ALVES 

DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora 

de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda 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, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Insta 

pontuar, que as telas sistêmicas apresentadas são absolutamente ilegíveis 

e só teriam valor se estivessem acompanhadas de demais documentos 

probatórios. Os documentos deveriam ter acompanhado a contestação, o 

que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que na cidade existe a 

disposição do sinal 4G. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. 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 
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o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

ENIOMAR ALVES DOS SANTOS no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDRA SUZANA KRELING (REQUERENTE)

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

WILLYS SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000842-87.2018.8.11.0021. REQUERENTE: WILLYS SOUZA AMORIM, 

VANDRA SUZANA KRELING REQUERIDO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA 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 DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS propostas por WILLYS SOUZA AMORIM e VANDRA 

SUZANA KRELING em face de EB COMÉRCIO DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA. (ELETROKASA) onde os autores narram, em síntese, que sofreram 

prejuízos de ordem moral em razão de constar ofensas e dizeres 

depreciativos referentes aos seus nomes nos cadastros da empresa 

Reclamada, constando no carnê de pagamento os dizeres “WILLIS SOUZA 

AROMIM. ESPOSO “VANDRA PROBLEMÁTICA”. Aduz que em decorrência 

da atitude reprovável da empresa, repercutiu em sua esfera íntima, 

causando assim lesão aos seus direitos de personalidade e humilhação 

diversos de mero dissabor, pugnando assim pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais que entendem 

ter sofrido. No mérito, a Reclamada aduz pela inocorrência do dever de 

indenizar em danos morais, visto que não tiveram a intenção de macular a 

honra e imagem dos Reclamantes, uma vez que o adjetivo “problemático” 

foi um equívoco que constou no cadastro do nome da esposa do 

Requerente, pugnando assim pela improcedência dos pedidos. Pois bem. 

O direito milita estreme de dúvidas em favor dos Reclamantes, senão 

vejamos. Pela análise detida dos documentos trazidos aos autos, pode-se 

notar que restaram suficientemente comprovadas as consequências da 

atitude difamatória e injuriosa da Reclamada. Assim, para ensejar a 

responsabilidade do agente causador do dano, mister se faz a 

comprovação dos requisitos autorizadores da indenização, quais sejam, 

ação ou omissão do agente; culpa do agente; dano experimentado pela 

vítima; nexo de causalidade entre o ato considerado ilícito e o dano 

ocasionado. No caso em apreço, percebo que a atitude da Reclamada 

trouxe sérias consequências para os Reclamantes, não se tratando assim 

de mero dissabor. No âmbito da responsabilidade civil, necessária é a 

demonstração da culpa do agente pelo prejuízo experimentado pela vítima, 

que, não lição de Rui Stoco, “pode empenhar ação ou omissão e revela-se 

através da imprudência: comportamento açodado, precipitado, apressado, 

exagerado ou excessivo; negligência: quando o agente se omite deixa de 

agir quando deveria fazê-lo e deixar de observar regras subministradas 

pelo bom senso, que recomendam cuidado, atenção e zelo”. (in “Tratado 

de Responsabilidade Civil” São Paulo: RT, 2004, pág 132). A reparação do 

dano causado a outrem se impõe quando o agente pratica ato ou omissão 

informado pela culpa lato sensu, vale dizer, quando age com dolo ou culpa 

em sentido estrito (imprudência, negligência e imperícia) e resulta 

demonstrado o nexo de causalidade de sua conduta e os danos 

ocasionados à vítima. De fato, o ordenamento jurídico vigente prevê a 

possibilidade de indenização por dano moral em casos de ofensa à honra. 

São três as hipóteses de ofensa à honra previstas no ordenamento 

jurídico, quais sejam, calúnia, injúria e difamação. A calúnia consiste na 

acusação ou divulgação da prática inverídica ou falsa de um crime. Em 

contrapartida, a injúria pode ser definida como a ofensa ao decoro ou à 

dignidade da pessoa, ou seja, alguém manifesta a sua opinião 

desfavorável em relação a uma pessoa (honra subjetiva). Por fim, a 

difamação é a atribuição ou imputação a uma pessoa de um fato ofensivo 

à sua reputação e está relacionada com a honra objetiva. No caso 

específico dos autos, a agressão sofrida pelos Reclamantes está por 

demais evidenciadas pelos documentos acostados aos autos, como dito 

alhures. Ainda, também restou demonstrado que o comportamento 

irresponsável da Reclamada trouxe desconfortos de cunho íntimo, sendo 

causa de sofrimentos inestimáveis aos Reclamantes. Quanto aos danos 

morais, segundo a doutrina eles “são, no fundo, reações na personalidade 

do lesado a agressões ou a estímulos negativos recebidos do meio 

ambiente através da ação de terceiros, que atinjam seus bens vitais” ( in 

“Reparação Civil por Danos Morais”, de Carlos Alberto Bittar, pág. 41, 

Editora RT, 1993). É sabido que a indenização por dano moral não tem o 

objetivo de reparar a dor, que não tem preço, mas de compensá-la de 

alguma forma, minimizando os sofrimentos do beneficiário, já que o 

julgador deve agir com bom senso, de acordo com as particularidades de 

cada caso. Outrossim, importante dar relevo que um simples erro de 

digitação nos cadastros da loja referentes aos nomes dos clientes não é 

suficiente a amparar qualquer pleito de cunho indenizatório, entretanto, a 

inclusão do nome em documentos fiscais atrelada a comentários 

ofensivos e depreciativos configura dano moral indenizável. Reconhecido 

então o dever de indenizar, resta agora a fixação do valor da indenização, 

o qual deve atentar para as peculiaridades de cada caso. Deve ser levada 

em consideração a situação econômica das partes, a intensidade do dolo 

ou o grau de culpa, além da importância da lesão. E a jurisprudência já 

asseverou: “Na ausência de parâmetro objetivo para a fixação da 

indenização por danos morais, cabe ao julgador faze-lo consoante 

critérios não infringentes do bom senso e da prudência, atendendo às 

peculiaridades de cada caso concreto, de forma que o valor encontrado 

não represente o enriquecimento sem causa do ofendido, nem a 

impunidade do agressor” (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios - Apelação Cível Número: 0037988 Ano: 95 Uf:Df - em 26.02.96 

Publicação: DJDF em 17.04.96). Neste sentido, nossa Egrégia Turma 

Recursal assim decidiu: "RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - AGRESSÃO/OFENSA VERBAL COMPROVADA - DEVER 

DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (RI 

3652/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 09/05/2012)" 

Assim, o valor não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o 

condenado, nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa 

do beneficiado, razão pela qual deve ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), valor que se mostra moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa dos Reclamantes. 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 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 julgamento do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados 

aos Reclamantes no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 
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decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1000831-58.2018.8.11.0021
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TIAGO MOISES QUINTANA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000831-58.2018.8.11.0021. REQUERENTE: TIAGO MOISES QUINTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Preliminar – Prescrição A preliminar em comento, a toda 

evidência, não merece prosperar, uma vez que conforme determina o art. 

27 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 27. Prescreve em cinco 

anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” 

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, onde a parte 

autora aduz em apertada síntese que teve seu nome negativado de forma 

indevida por ordem da empresa Reclamada, uma vez que jamais contratou 

quaisquer serviços desta, pugnando ao final pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrados com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. A alegação do débito ser legítimo só teria valor se estivesse 

acompanhada de demais documento probatórios, o que não ocorreu. 

Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: “AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 

capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013)” Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais 

experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar celebrar 

contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, assumiu o 

risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, respondendo por 

eles. A parte reclamante tem somente a anotação da empresa no cadastro 

de inadimplentes. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de: A) DECLARAR inexigíveis os débitos nos valores de R$364,97 ( 

Trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), Data da 

Inclusão:03/11/2013, CONTRATO: FI01348733195, com a expedição de 

ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da 

reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização 

por danos morais ocasionados a parte Reclamante no valor de R$ 5.000 

(cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARCOS SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000807-30.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARCOS SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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 14406901. 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 14406901 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, 17 de setembro 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR DE LARA PINTO FILHO (REQUERENTE)

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO (ADVOGADO(A))

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000792-61.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LUIS CESAR DE LARA PINTO 

FILHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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 

14080005. 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 14080005 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, 17 de setembro 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GUSTAVO GARCIA LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000803-90.2018.8.11.0021. REQUERENTE: GUSTAVO GARCIA LARA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção e provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GUSTAVO GARCIA LARA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, aduzindo em apertada síntese que teve seu nome 

negativado de forma indevida por ordem da empresa Reclamada, uma vez 

que jamais contratou quaisquer serviços desta, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. A alegação do débito ser legítimo só teria 

valor se estivesse acompanhada de demais documento probatórios, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 
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aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013)” Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais 

experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar celebrar 

contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, assumiu o 

risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, respondendo por 

eles. A parte reclamante tem somente a anotação da empresa no cadastro 

de inadimplentes. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de: A) DECLARAR inexigíveis os débitos nos valores de R$171,26 ( 

Cento e vinte e um reais e vinte e seis centavos), Data da 

Inclusão:12/03/2016, CONTRATO:059185891000063EC, com a expedição 

de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da 

reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização 

por danos morais ocasionados a parte Reclamante no valor de R$ 5.000 

(cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARCOS SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000808-15.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARCOS SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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 14406966. 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 14406966 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, 17 de setembro 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001692-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PAIXAO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CAROLINA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001692-78.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ELIANA PAIXAO - ME 

EXECUTADO: FABIANA CAROLINA MENDES Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora manifestou informando que recebeu a 

totalidade do débito, requerendo assim o arquivamento do feito. Assim 

sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea a do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 17 de setembro 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000795-16.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARCOS GLEY PEREIRA 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando 

os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 
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razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Trata-te de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a 

parte adquiriu e utilizou os serviços da empresa, por fim, verifico que o 

cadastro contém dados confidenciais que somente poderiam ser 

fornecidos pela reclamante, vejamos: • Contrato de permanência por 

benefícios assinado; • Digitalização do RG e CPF no ato da contratação 

idênticos aos apresentados na exordial; • Termos de adesão e 

contratação de serviços SMP; Desta forma, restando comprovada a 

existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há 

que se falar em negativação indevida. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa que indicam valores não pagos, necessário o reconhecimento de 

legalidade na inclusão do nome da parte Reclamante no mencionado 

sistema de proteção ao crédito. Inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do 

nome foi devida inexistindo assim, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte alega inexistência de relação contratual 

sendo que contratou diretamente a reclamada, portanto litiga de má fé a 

fim de obter enriquecimento ilícito, vejamos enunciado do FONAJE: 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência 

imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora 

arbitro em R$1.000,00 (mil reais) e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

CONTRAPOSTOS PELA EMPRESA RECLAMADA, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito para o fim de CONDENAR a parte 

Reclamante ao pagamento do valor de R$ 196,39 (cento e noventa e seis 

reais e trinta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês desde a data do ajuizamento da ação. CONDENO a parte 

reclamante a pagar a multa de R$1.000,00 (mil reais) e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das 

custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

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, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CANDIDO DE ARAUJO 04124734107 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUDIANA MARTINS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002022-75.2017.8.11.0021. REQUERENTE: FRANCISCA CANDIDO DE 

ARAUJO 04124734107 REQUERIDO: LEUDIANA MARTINS GOMES Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que a reclamada 

foi regularmente citada mas não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto 

sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a 

parte reclamante é credora da reclamada da quantia de R$ 340,00 

(trezentos e quarenta reais), devidamente atualizado. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da 

parte reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito 

para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 340,00 

(trezentos e quarenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do vencimento da dívida e acrescido de juros de mora de 1% desde a 

citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONTOURA VIEIRA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000892-16.2018.8.11.0021. REQUERENTE: THIAGO FONTOURA VIEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, 

em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito 

de forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos 

e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado ou áudio, nos termos do 

art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. 

A reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente a origem do débito da parte autora. Se se veicula fato 

negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, 

ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não 

fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que 

alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non 

probatio quasi non allegatio). Insta pontuar, que as telas sistêmicas 

apresentadas só teriam valor se estivessem acompanhadas de demais 

documentos probatórios. Os documentos deveriam ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Todavia, 

cabe ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro 

de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Verifico que a parte Reclamante possui outros registros 

ANTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo ainda que não 

restou comprovado nos autos serem os mesmos indevidos, uma vez que 

não há liminar ou trânsito em julgado nos processos que discutem as 

negativações anteriores, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do 

Colendo STJ, que diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, 

não há que se falar em danos morais. Nesse sentido: E M E N T A - 

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - 

PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC/15 - 

ENUNCIADO 102 DO FONAJE - SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA 

DE MATO GROSSO - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1- Existindo 

outra anotação negativa preexistente em nome da parte recorrente em 

órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral. 2- 

Nos termos da Súmula 385 do STJ: ? Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 3- 

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada 

apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o 

apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, 

consoante os termos da súmula 385 do STJ. 4- Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, 

Letra A, do Código de Processo Civil/15, no Enunciado 102 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal 

Ú n i c a  d e  M a t o  G r o s s o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0036860-58.2016.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 25 de novembro de 2016) 

In casu, é ônus da parte Reclamante comprovar nos autos que tais dívidas 

estão sendo discutidas, em quais processos, se há liminar ou trânsito em 

julgado, ou que as mesmas são indevidas, o que não restou comprovado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS PELA 

EMPRESA RECLAMADA, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada no valor de R$125,03 (cento e vinte e cinco reais e três 

centavos ), com a expedição de ofício para os respectivos órgãos de 

proteção ao credito solicitando a retirada do nome da parte reclamante de 

seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

SIMONE ROQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000437-51.2018.8.11.0021. REQUERENTE: SIMONE ROQUE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência 

conciliatória, fazendo-se representar por terceiro habilitado por meio de 

procuração e justificando sua ausência por questões de saúde. 

Entretanto, inexiste qualquer documento acostado aos autos atestando o 

estado de saúde da Reclamante emitido por médico habilitado. O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” 

Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 
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1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Porém, condeno a parte autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 51, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO BUENO DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000989-16.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LUZIANO BUENO DA LUZ 

REQUERIDO: CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico que a parte autora manifestou informando que recebeu 

a totalidade do débito, requerendo assim o arquivamento do feito. Assim 

sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea a do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONTOURA VIEIRA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000890-46.2018.8.11.0021. REQUERENTE: THIAGO FONTOURA VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A, onde a parte autora narra, em síntese, que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao credito de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais contratou 

quaisquer serviços desta, pugnando assim pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais em 

decorrência desses fatos. A requerida por seu turno informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou 

documentação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, 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 empresa reclamada logrou êxito em modificar os direitos da 

parte autora, notadamente apresentando contrato assinado e faturas, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise 

minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a parte 

assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados à defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão de seu nome foi devida, inexistindo, 

assim, por consequência o direito da parte Reclamante a indenização por 

danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo 

em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência 

imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora 

arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais) e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela parte 

Reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Ademais, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de R$ 1.000,00 

(hum mil reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos, além do pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. 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, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-02.2018.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

EDILSON DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000880-02.2018.8.11.0021 REQUERENTE: EDILSON DOS SANTOS 

CARDOSO 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, uma vez que todo 

procedimento para inclusão e cadastro das partes é feita de forma 

eletrônica. Ademais, toda documentação acostada aos autos refletem ser 

a reclamada parte manifestamente legítima para figurar no polo passivo da 

presente ação. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta 

por EDILSON DOS SANTOS CARDOSO em face de TELEFONICA BRASIL 

S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora 

reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo 

em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, 

pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao serviço 

contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas faturas, 

percebeu que começou a receber faturas em valores mais elevados do 

que o contratado, sem seu consentimento e sem sua solicitação. Aduz 

ainda 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 não são referentes a cidade de Água Boa-MT e sim Belo 

Horizonte-MG, 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. 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 EDILSON 

DOS SANTOS CARDOSO 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 
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com o cancelamento definitivo do plano de Internet da parte autora, 

mantendo o 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. 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, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONTOURA VIEIRA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000891-31.2018.8.11.0021. REQUERENTE: THIAGO FONTOURA VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face de BANCO BRADESCO S/A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de 

crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que 

jamais contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos 

e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, 

do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A 

reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente a origem do débito da parte autora. Se se veicula fato 

negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, 

ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não 

fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que 

alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non 

probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Todavia, 

cabe ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro 

de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Verifico que a parte Reclamante possui outros registros 

ANTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo ainda que não 

restou comprovado nos autos serem os mesmos indevidos, uma vez que 

não há liminar ou trânsito em julgado nos processos que discutem as 

negativações anteriores, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do 

Colendo STJ, que diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, 

não há que se falar em danos morais. Nesse sentido: E M E N T A - 

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - 

PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC/15 - 

ENUNCIADO 102 DO FONAJE - SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA 

DE MATO GROSSO - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1- Existindo 

outra anotação negativa preexistente em nome da parte recorrente em 

órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral. 2- 

Nos termos da Súmula 385 do STJ: ? Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 3- 

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada 

apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o 

apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, 

consoante os termos da súmula 385 do STJ. 4- Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, 

Letra A, do Código de Processo Civil/15, no Enunciado 102 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal 

Ú n i c a  d e  M a t o  G r o s s o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0036860-58.2016.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 25 de novembro de 2016) 

In casu, é ônus da parte Reclamante comprovar nos autos que tais dívidas 

estão sendo discutidas, em quais processos, se há liminar ou trânsito em 

julgado, ou que as mesmas são indevidas, o que não restou comprovado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada no valor de R$277,00 (duzentos e setenta e sete reais), com a 

expedição de ofício para os respectivos órgãos de proteção ao credito 

solicitando a retirada do nome da parte reclamante de seus registros, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de 

incorrer no cometimento do crime de desobediência. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

NAIARA VICENTE CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000897-38.2018.8.11.0021 REQUERENTE: NAIARA VICENTE 

CAVALCANTE REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que 

a parte reclamante não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

manifestou nos autos justificando sua ausência. O Enunciado nº 28, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Aliás, é o que preconiza o art. 51, 

inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo;” Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95. Ademais, condeno a autora ao pagamento de custas 

processuais pelo valor mínimo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIKSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001919-68.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GLEIKSON BARBOSA 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 GLEIKSON 

BARBOSA 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 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$ 
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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 à parte Requerente GLEIKSON 

BARBOSA 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$ 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. 

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, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOANA CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001920-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOANA CAMARGO 

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 JOANA CAMARGO 

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 
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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 

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 (hum 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 
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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 à parte Requerente JOANA 

CAMARGO 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 

(hum 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. 

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, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001921-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOAQUIM NEREU CHAVES 

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 

15063547 . 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 15063547 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro 

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: 

1001922-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JORGE DOS SANTOS MACIEL 

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 JORGE DOS 

SANTOS MACIEL 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 
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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 (hum 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 à parte Requerente JORGE 

DOS SANTOS MACIEL 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 (hum 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. 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, 28 de setembro 

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: 

1001929-15.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDER COIMBRA BARBONI 

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 EDER COIMBRA 

BARBONI 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 

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 
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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 à parte Requerente EDER 

COIMBRA BARBONI 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. 

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, 28 de setembro 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: 

1001930-97.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSUE DA SILVA 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 JOSUE DA SILVA 

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 
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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$ 

6.100,00 (seis mil e cem 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 à parte Requerente JOSUE DA 

SILVA 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$ 6.100,00 

(seis mil e cem 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. 

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, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1001931-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

MARIDETE PEREIRA DOS SANTOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001931-82.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIDETE PEREIRA DOS 

SANTOS ALVES CARDOSO 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 15063734. 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 15063734 e 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

Desnecessária a intimação das partes, vez que não há interesse recursal 

algum, já que a própria parte autora requereu a desistência em questão, e 

não há a necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CEZARIO DE CASTRO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001932-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIANA CEZARIO DE 

CASTRO 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 MARIANA CEZARIO 

DE CASTRO 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 

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$ 

2.250,00 (dois 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 à parte Requerente MARIANA 

CEZARIO DE CASTRO 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$ 2.250,00 (dois 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. 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, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001163-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FIGUEREDO DE OLIVEIRA ROHDEN (ADVOGADO(A))

GRACIELE FILGUEIRAS CARVALHO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO DIVINO RODRIGUES DA FONSECA (EXECUTADO)

DAGMA MACIEL BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001163-25.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: GRACIELE 

FILGUEIRAS CARVALHO - ME Considerando a juntada de acordo, 

rubricado pelos requeridos, reputo-os citados da presente demanda. No 

mais, 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 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 
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partes. 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. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o 

pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-27.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENO INACIO PETRY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010271-27.2016.8.11.0021 REQUERENTE: BENO 

INACIO PETRY Trata-se o presente de embargos de declaração ajuizados 

pela parte autora em razão da sentença proferida nos presentes autos, 

que acabou por extinguir o feito, sem resolução de mérito, em razão da 

ausência do autor à audiência. No entanto, arguiu ter justificado, 

atempadamente, a impossibilidade de comparecimento eis que já se 

encontrava com viagem ao exterior agendada e passagens adquiridas. 

Decido. Recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, dou-lhes 

provimento. Com efeito, consoante se infere do disposto no art. 1.022, 

incisos I, II e III do Código de Processo Civil, o objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso existente na decisão em sentido amplo, bem como na hipótese de 

erro de material: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 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. In casu, 

consoante se infere dos autos em apenso, a sentença fora baseada em 

falsa premissa eis que, embora o embargante tenha de fato deixado de 

comparecer à audiência designada, a ausência fora justificada nos autos, 

com mais de um mês de antecedência da data aprazada para realização 

do ato. Ainda que assim não fosse, factível que quando da intimação para 

comparecimento ao ato, o autor já se encontrava com viagem ao exterior 

agendada e passagens adquiridas há cerca de dois meses. De rigor, 

portanto, a anulação de ofício da sentença, conforme prevê a 

jurisprudência pátria, eis que não se mostra razoável imputar à parte, 

penalidade decorrente de equívoco do próprio órgão judiciário, tendo em 

vista que a ausência fora atempada justificada: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

DANOS CAUSADOS A IMÓVEL - FATOS OCORRIDOS EM 2005 - 

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE EM DATA EQUIVOCADA 

DOS FATOS - SENTENÇA BASEADA EM FALSA PREMISSA - NULIDADE. - 

Tendo a sentença se embasado em alegação que não consta do 

processado, impõe-se a sua nulidade, já que amparada em falsa premissa. 

- Sentença anulada de ofício.” (TJ-MG - AC: 10005100010932001 MG, 

Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 12/05/0015, Câmaras Cíveis / 

4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2015). Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, acolho os 

embargos de declaração para que a omissão seja sanada e, por 

consequência, reputo nula a sentença prolatada, devendo os autos ser 

encaminhados à Sra. Conciliadora para agendamento de nova audiência 

para tentativa de conciliação. 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 PJE/TJMT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

PAULIRA LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001809-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULIRA 

LOPES DE ALMEIDA Transitada em julgado, a sentença extintiva, sem 

resolução de mérito, mostrando-se de rigor o arquivamento do feito, eis 

que nada mais há a ser convencionado. O artigo 2º caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) especifica 

que: Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve 

por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Por impulso oficial 

deve-se considerar que, sendo o processo um instituto de direito público, 

é natural que o juiz dê andamento ao procedimento independentemente da 

provocação das partes, eis que o princípio da inércia da jurisdição é 

aplicável somente ao ato de iniciar o processo. Analisando os presentes 

autos, é possível perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito 

da causa resta prejudicado, seja porque – na presente fase processual – 

nada mais resta a fazer no presente feito, ou porque há clara inércia da 

parte. Portanto, vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento 

à ser determinado no feito é o seu arquivamento. 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. Sem condenação em 

custas ou honorários advocatícios na presente fase processual. 

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. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020005-36.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ARAUJO DE SOUZA (EXEQUENTE)

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8020005-36.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: 

REGINALDO ARAUJO DE SOUZA 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 
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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, e consequente extinção 

do cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, em razão da ocorrência de seu cumprimento, conforme 

comprovante de pagamento retro colacionado. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 842 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes, mediante as condições nele estabelecidas. Em consequência, 

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

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Dispensado, em primeiro 

grau de jurisdição, o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas 

que em caso de recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme 

Súmula 07 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão 

pela douta Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências 

previstas no artigo ora citado. 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. Intimem-se. Cumpra-se.Água Boa, 28 de setembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 105770 Nr: 92-73.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Bezerra de Freitas, Maria Lucia Sousa 

dos Santos, Carlos Filho Pereira de Aquino, Samuel Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 15689-A

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s) Carlos Filho Pereira de 

Aquino, para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 90066 Nr: 46-55.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Janduyr Soares Viana Junior, Fabio 

Ramon Bispo Cirqueira, Adel Lopes da Silva, Amarai Moraes Preto, Luis 

Cesar Costa, João Fernando Feitoza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, Kalynca 

Silva Inez de Ameida - OAB:15.598, Ranielli Gonçalina leite - 

OAB:14433

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente alegações finais/memoriais.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000429-77.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE BARBOSA SOARES (ADVOGADO(A))

ADRIA ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

Autos n.° 1000429-77.2018 Vistos. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. Defiro o pedido 

de assistência judiciária, registrando que, caso se constante o não 

preenchimento dos requisitos de sua concessão, poderá ser revogado. 

No mais, designo audiência de conciliação para o dia 19 de novembro de 

2018 às 15h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Ato 

contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. Após, intime-se a Requerente 

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. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. As providências. Alto 

Araguaia - MT, 25 de setembro de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 72071 Nr: 1546-91.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 Código: 72071

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu Cleiton Magalhães do 

Nascimento (Ref.29), constato que não foram arguidas preliminares. Com 

isso, feito os registros, verifico que não encontram-se presentes nenhuma 

das hipóteses de absolvição sumária estampada no artigo 397 do Código 

de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia nos 

termos em que apresentada e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05/11/2018, às 16h30min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

Alto Araguaia - MT, 24 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 327 de 704



 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 5387-60.2017.811.0020

 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: RAMIRO MURAD FILHO, MARIA CRISTINA SAAD 

MURAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FRANCISCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com esteio nestes fundamentos, DEFIRO O PEDIDO DE 

LIMINAR, determinando a reintegração de posse em prol dos Requerentes, 

sobre o imóvel invadido e objeto do presente litígio, consoante memorial 

descritivo contido nos autos.Concedo ao Requerido o prazo de 15 

(quinze) dias para desocupar o imóvel pacificamente, podendo neste 

prazo levar tudo o que lhe pertence, sob pena de, em assim não o 

fazendo, pagar multa diária, a título de astreintes, em valor que arbitro em 

R$ 500,00 (quinhentos mil) reais, sem prejuízo de futura revisão; bem 

como expedir-se mandado de reintegração da respectiva área em litígio, 

com o cumprimento imediato e mediante a requisição de força policial. 

Proceda-se a intimação das partes nos termos do artigo 564 do CPC, 

registrando no ato de intimação do Requerido, que, caso deseje, conteste 

a ação no prazo legal, nos termos do inciso III do artigo 335 do CPC. 

Deverão os Requerentes, ultrapassado o prazo assinalado de 15 (quinze) 

dias, informar a este Juízo se foi, ou não, cumprido o determinado; a fim de 

que este Juízo implemente, ou não, outras medidas para cumprimento da 

presente decisão.Intime-se. Às providências, expedindo o necessário. 

Cumpra-se.Alto Araguaia – MT, 26 de setembro de 2018.Ivan Lúcio 

AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74896 Nr: 3351-79.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO MARTINS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 74896

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Genésio Martins de 

Morais em face da sentença contida na referência 70, alegando que 

houve omissão no tocante ao pedido liminar.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em análise dos requisitos, os presentes embargos de declaração foram 

interpostos tempestivamente.

 Os embargos de declaração encontram-se dispostos nos artigos 1022 e 

ss do Código de Processo Civil, no objetivo de (artigo 1.022 do CPC): a – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); b – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

oficio ou a requerimento (inciso II); e c – corrigir erro material (inciso III).

 Neste sentido, apesar de constar cristalinamente na r. sentença que “por 

oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, 

o referido beneficio, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto 

de execução após o trânsito em julgado.”, observo que a sentença 

objurgada para melhor clareamento merece reparo e acréscimo.

Dito isto, JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração para sanar a 

omissão na sentença (ref. 70), fazendo constar e acrescentando o 

seguinte dispositivo:

 I – DEFIRO a titulo de tutela de urgência que o INSS IMPLANTE, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o referido beneficio, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado, haja se 

fazerem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, devendo ser informado nos autos sua implementação.

 Intime-se.

 Transitada em julgado a sentença. Após, arquive-se com as formalidades 

legais.

P.R.I. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 26 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76853 Nr: 4664-75.2016.811.0020

 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: LV, RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 76853

Vistos.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 26 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95819 Nr: 2380-26.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste giro, INDEFIRO o requerido no item “f” dos pedidos liminares, uma 

vez que tal atribuição e/ou atualização compete ao Requerente, após o 

cumprimento da liminar.

 Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias assinalado, sem cumprimento do 

determinado ou, em qualquer tempo, havendo descumprimento da medida 

vindicada, proceda-se a conclusão imediata do feito para análise.

 Desde já, arbitro multa no montante de R$ 1.000,00 (hum mil) reais por dia 

de descumprimento do presente comando judicial, a contar da expiração 

do prazo assinalado de 48 (quarenta e oito) horas, até o montante de R$ 

200.000,00 (cinquenta mil) reais, por força da teoria do desestímulo; 

quantia esta que será bloqueada das contas do Município e/ou do Estado, 

e destinada ao fundo de que trata a Lei nº 7.347/85.

No mais, apesar de já constar a juntada de contestação por parte do 

Requerido (ref. 39), proceda-se a citação do Estado de Mato Groso, na 

pessoa da Procuradoria Estadual do Estado, para, querendo, 

apresentarem nova contestação e/ou ratificar a já apresentada, no prazo 

legal, com as advertências e sob as penas da lei.

Ultrapassado o prazo para contestação e/ou havendo a ratificação da já 

apresentada, intime-se o Requerente para se manifestar, no prazo legal.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação e/ou requerer 

o que entender de direito, pelo prazo legal.

 INDEFIRO o pedido de tramitação dos autos em sigilo, por falta de 

fundamentação legal.

Intimem-se.

 Às providências, expedindo-se o necessário, COM URGÊNCIA.

Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 27 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000399-42.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))
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ABADIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000399-42.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: ABADIA ALVES PEREIRA REQUERIDO: JEANDERSON DOS 

SANTOS OLIVEIRA Autos n. 1000399-42.2018.811.0020 Vistos. 1. 

ABADIA ALVES PEREIRA, propõe Ação de Interdição (Curatela) em 

desfavor de JEANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, também 

qualificado(a/s) nos autos, requerendo, em síntese, a decretação da 

interdição da parte requerida e demais corolários de regência, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária. 2. Dessarte, 

preenchidos os requisitos legais gerais do artigo 319 et seq cc requisitos 

legais especiais do artigo 747ss do CPC/2015, RECEBO a petição inicial 

sub examine, que tramitará segundo o rito especial contencioso ut art. 

751ss e sob SEGREGO DE JUSTIÇA ex vi inciso I do artigo 189, ambos do 

CPC/2015. 3. No que toca a tutela de urgência atinente à nomeação do(a) 

requerente ABADIA ALVES PEREIRA como curador provisório do(a) 

requerido(a), saliento que a referida possibilidade se encontra insculpida 

no artigo 749, parágrafo único do CPC/2015, que apresenta a seguinte 

dicção: “Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos 

que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus 

bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o 

momento em que a incapacidade se revelou. Parágrafo único. Justificada a 

urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a 

prática de determinados atos.” 4. Compulsando os autos, entendo que 

restou demonstrada a urgência ao presente caso, mormente em 

decorrência do fato de que o interditando foi diagnosticado com o quadro 

neuropsiquiátrico ativo (CID 10 F29, F20.0, F60, G40.2, G40). 5. Nesse 

ínterim, a tutela de urgência deve ser ponderada com base no artigo 300 

do CPC/2015, a qual exige a presença de elementos que evidenciem a 

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

do processo. 6. A probabilidade do direito corresponde à existência de 

indícios de limitações do(a) interditando(a) para a prática dos atos da vida 

civil, precipuamente considerando o atestado médico colacionado aos 

autos. Por sua vez, também está presente o perigo de dano, eis que se 

trata de pessoa acometida por doença grave. 7. Ante ao exposto, DEFIRO 

a tutela de urgência, nomeando a requerente ABADIA ALVES PEREIRA 

como curadora provisória do interditando, com o escopo de que a primeira 

pratique os atos necessários perante o INSS em nome do segundo, com 

fulcro no artigo 749, parágrafo único e artigo 300 do CPC/2015, sendo que 

a necessidade de se especificar os atos a serem praticados pelo curador 

decorrem da disposição contida no artigo 749, parágrafo único, do 

CPC/2015, e ainda, com fulcro no fato de que o pedido de tutela de 

urgência reside principalmente na urgência em se “administrar o benefício 

concedido pelo INSS”. 8. Determino a regular CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da 

parte requerida, a qual se dará nas formas e prazos do artigo 238ss do 

CPC, para tanto, em sendo necessário, expeça missiva ou edital com 

prazo de 30 (trinta) dias para a regular citação da parte requerida, 

observando na espécie o regramento do artigo 260ss ou 256ss do 

CPC/2015, respectivamente. 9. Nos termos do art. 751 e seguintes do 

Código de Processo Civil, DETERMINO que a assistente social credenciada 

ao Fórum realize o estudo social da requerente e do interditando, 

fornecendo relatório no prazo de 15 (quinze) dias, bem como DETERMINO 

a realização de avaliação psicológica, que deverá ser efetuada pela 

psicóloga deste juízo, a serem entregues antes da oralidade designada. 

10. Em tal estudo social a expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo 

os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar 

seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o 

momento em que a incapacidade se revelou, como também as condições 

social, psicológica, afetiva, habitacional, estrutural, financeira, alimentar, 

higiênica, afetiva e outras relevantes a revelar se a interdição sub 

examine atende aos interesses e à proteção do(a/s) interditando(a/s). 11. 

Forte no referido artigo 751 do CPC/2015, designo a entrevista do 

interditando para o dia 09 de outubro de 2018, às 13h30min, oportunidade 

em que será examinada sua vida, negócios, bens e demais dados 

necessários para descortinar seu estado mental. 12. DEFIRO à parte 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. 13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000413-26.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DANTAS PIRES (ADVOGADO(A))

MARLENE SILVA DE MACEDO (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000413-26.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: MARLENE SILVA DE MACEDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ALTO ARAGUAIA, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA Vistos. 1. Trata-se de ação ordinária 

de cobrança promovida por MARLENE SILVA DE MACEDO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA e do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

DE ALTO ARAGUAIA - PREVIMAR, todos qualificados nos autos, 

requerendo, em síntese, tutela jurisdicional específica e demais corolários 

de regência, colacionando nos autos a documentação legal necessária. 2. 

Inicialmente, tendo em vista os documentos colacionados aos autos, os 

quais demonstram o valor dos proventos auferidos pela parte requerente, 

DEFIRO o pedido de assistência judicial gratuita, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do CPC/2015. 3. De acordo com o artigo 334 do CPC/2015, 

porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de 

improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes 

manifestem desinteresse pelo ato. 4. No entanto, considerando os 

princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, 

especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe 

ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. 5. 

Conforme determina o art. 4° do CPC/2015, “as partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. 6. A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o 

novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental 

(CPC/2015, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a 

possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão 

além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de 

produção das provas. 7. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização 

mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do 

ônus da prova (CPC, 373, § 1°). 8. Ainda levando em conta a duração 

razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como 

forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na 

oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado 

a não realizar qualquer tipo de acordo. 9. Além disso, é possível 

determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 

139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de 

solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da 

conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se 

vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). 

10. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia 

nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do 

Código de 1973: “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 

83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA 

PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO 

CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - 

SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da 

audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do 

CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a 

qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A 

violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do 

Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, 

integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, 

carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na 

espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o 

Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos 

decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das 

circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em 

âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 
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4.- Agravo Regimental Improvido.” (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

29/08/2014 - grifei).” 11. Neste passo, é importante registrar que a 

audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais 

ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como 

importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois 

envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos 

pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas. 12. 

Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não 

realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer 

momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios 

e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. 13. Também deve ser observada 

a necessidade de preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° 

do CPC/2015. Da forma como está disciplinada a audiência em questão, o 

réu ocupa posição de vantagem no momento da conciliação ou da 

mediação. Afinal, ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este 

não sabe quais são os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o 

acolhimento da pretensão deduzida na inicial. 14. Finalmente, a 

autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir 

a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. 15. No mais, no 

caso em tela, trata-se o requerido de pessoa jurídica de direito público, 

não se admitindo a transação já que o Procurador do Município não tem 

autorização para transigir, diante da indisponibilidade, “a priori”, absoluta 

do patrimônio público. 16. Assim, DEIXO de designar a audiência neste 

momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos 

mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor 

solução da lide. 17. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. 18. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC/2015, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial. 19. 

Pleiteia o reclamante tutela antecipada, com fulcro no artigo 273 do Código 

de Processo Civil, que não se encontra mais em vigor, contudo, tal pedido 

será analisado sob a égide das novas disposições constantes no 

CPC/2015, cuja figura da antecipação de tutela nesta hipótese 

corresponde à tutela provisória de urgência antecipada, em caráter 

incidental, prevista no artigo 300 e seguintes do CPC/2015. 20. 

Compulsando a petição inicial, bem como os documentos a ela 

colacionados, entendo que a tutela de urgência deve ser indeferida, diante 

da ausência de demonstração da probabilidade do direito, bem como da 

não ocorrência de perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, 

explico: 21. Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, para 

conceder a tutela de urgência, disponha, nos autos, “de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e a 

isso se soma uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco ao 

resultado útil do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a 

probabilidade do direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz 

sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. 

Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, 

devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais 

pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer 

modalidade de tutela de urgência. Os demais podem existir isolada ou 

cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que 

jamais pode estar ausente é a probabilidade do direito, casada com 

qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou 

específicos. 22. Feita essa consideração passo à análise dos requisitos. 

23. “In casu”, a probabilidade do direito que alega possuir a parte 

requerente não restou devidamente demonstrada no bojo dos autos, em 

um juízo de cognição sumária, pois não foi juntada documentação robusta 

apta a amparar o direito que aduz possuir a parte autora. 24. Aliado ao 

mencionado fato, constato o perigo da irreversibilidade do provimento 

antecipado, ou seja, se ao final advir sentença julgando improcedentes os 

pedidos do requerente, ventilada decisão provavelmente será inócua, 

diante do pleito de imediata incorporação do índice de correção da Unidade 

Real de Valor na remuneração da parte requerente. 25. Neste caso, há a 

necessidade de se aplicar o princípio da proporcionalidade, uma vez que a 

medida possui natureza irreversível, implicando no indeferimento da tutela 

de urgência pleiteada neste momento processual, com fundamento no 

artigo 300, §3º do CPC/2015. 26. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. 27. CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo legal. 28. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000405-49.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

CIRO CARVALHO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE FRANCO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000405-49.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: CIRO CARVALHO DE MELO REQUERIDO: GISELE FRANCO 

Vistos. 1. CIRO CARVALHO DE MELO, qualificado nos autos, propõe ação 

de regulamentação de guarda compartilhada e convivência em desfavor 

de GISELE FRANCO, qualificada nos autos, em favor do menor Nicolas 

Franco Carvalho Melo, colacionando nos autos a documentação legal 

necessária. 2. Desta forma, preenchidos os requisitos legais do artigo 319 

e seguintes do CPC/2015, forte no artigo 334 do mesmo Código 

Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine, que tramitará 

segundo o rito comum nos termos art. 318 e em SEGREDO DE JUSTIÇA 

consoante inciso II do artigo 189, ambos do CPC/2015. 3. Notadamente 

acerca do pleito de guarda compartilhada da parte requerente, 

anteriormente à sua análise, nos termos do artigo 370 do CPC/2015 e 

ideário do artigo 1º e seguintes do ECA, DETERMINO que a assistente 

social credenciada ao Fórum realize o estudo social da parte requerente, 

do menor e da parte requerida, fornecendo relatório no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como DETERMINO a realização de avaliação 

psicológica, que deverá ser efetuada pela psicóloga deste juízo. 4. Em tal 

estudo social a expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo as 

condições social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, alimentar, 

higiênica, afetiva e outras relevantes a revelar se a guarda sub examine 

atende aos interesses e à proteção do(a/s) menore(s). 5. Entregue o 

parecer pela expert social e da avaliação psicológica, COLHA 

manifestação ministerial pelo prazo de 05 (cinco) dias. 6. Nos termos do 

artigo 334 do CPC/2015, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 

de novembro de 2018, às 09 horas (MT). 7. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que compareça(m) à 

audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015. 8. Havendo desinteresse 

pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) 

dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, 

CPC/2015). 9. CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, 

art. 334, CPC/2015). 10. DÊ-SE ciência ao Ministério Público Estadual. 11. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000226-18.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR BORGES DE CARVALHO (AUTOR(A))

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que, nesta data, 

em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 

53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, intimo o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira. Alto Araguaia - MT, 28 de 

setembro de 2018. IGOR CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: 
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Endereço do Fórum: Rua Onildo Taveira 143, Bairro: Vila Aeroporto, 

Cidade: Alto Araguaia-MT, CEP: 78.780-000, Telefone(s): (66) 3481-1244, 

(66) 3481-1410

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000243-54.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

VALDIVINO PENA DE FREITAS (REQUERENTE)

MILTON DANTAS PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA CERTIDÃO Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento 

ao artigo 152, VI, do CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 

54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos 

ao DJE a fim de intimar o advogado da parte Autora para, no prazo de 15 

dias, se manifestar quanto a certidão de decurso de prazo. Alto Araguaia 

- MT, 28 de setembro de 2018. IGOR CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: Endereço do Fórum: Rua Onildo Taveira 143, Bairro: Vila 

Aeroporto, Cidade: Alto Araguaia-MT, CEP: 78.780-000, Telefone(s): (66) 

3481-1244, (66) 3481-1410

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000378-66.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

RENALDO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000378-66.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: RENALDO PEREIRA ALVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ALTO ARAGUAIA, FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA Vistos. 1. Trata-se de ação ordinária 

de cobrança promovida por RENALDO PEREIRA ALVES em desfavor do 

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA e do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

DE ALTO ARAGUAIA - PREVIMAR, todos qualificados nos autos, 

requerendo, em síntese, tutela jurisdicional específica e demais corolários 

de regência, colacionando nos autos a documentação legal necessária. 2. 

Inicialmente, tendo em vista os documentos colacionados aos autos, os 

quais demonstram o valor dos proventos auferidos pela parte requerente, 

DEFIRO o pedido de assistência judicial gratuita, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do CPC/2015. 3. De acordo com o artigo 334 do CPC/2015, 

porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de 

improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes 

manifestem desinteresse pelo ato. 4. No entanto, considerando os 

princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, 

especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe 

ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. 5. 

Conforme determina o art. 4° do CPC/2015, “as partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. 6. A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o 

novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental 

(CPC/2015, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a 

possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão 

além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de 

produção das provas. 7. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização 

mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do 

ônus da prova (CPC, 373, § 1°). 8. Ainda levando em conta a duração 

razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como 

forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na 

oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado 

a não realizar qualquer tipo de acordo. 9. Além disso, é possível 

determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 

139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de 

solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da 

conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se 

vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). 

10. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia 

nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do 

Código de 1973: “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 

83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA 

PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO 

CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - 

SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da 

audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do 

CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a 

qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A 

violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do 

Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, 

integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, 

carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na 

espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o 

Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos 

decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das 

circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em 

âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 

4.- Agravo Regimental Improvido.” (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

29/08/2014 - grifei).” 11. Neste passo, é importante registrar que a 

audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais 

ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como 

importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois 

envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos 

pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas. 12. 

Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não 

realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer 

momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios 

e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. 13. Também deve ser observada 

a necessidade de preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° 

do CPC/2015. Da forma como está disciplinada a audiência em questão, o 

réu ocupa posição de vantagem no momento da conciliação ou da 

mediação. Afinal, ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este 

não sabe quais são os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o 

acolhimento da pretensão deduzida na inicial. 14. Finalmente, a 

autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir 

a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. 15. No mais, no 

caso em tela, trata-se o requerido de pessoa jurídica de direito público, 

não se admitindo a transação já que o Procurador do Município não tem 

autorização para transigir, diante da indisponibilidade, “a priori”, absoluta 

do patrimônio público. 16. Assim, DEIXO de designar a audiência neste 

momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos 

mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor 

solução da lide. 17. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. 18. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC/2015, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial. 19. 

Pleiteia o reclamante tutela antecipada, com fulcro no artigo 273 do Código 

de Processo Civil, que não se encontra mais em vigor, contudo, tal pedido 

será analisado sob a égide das novas disposições constantes no 

CPC/2015, cuja figura da antecipação de tutela nesta hipótese 

corresponde à tutela provisória de urgência antecipada, em caráter 

incidental, prevista no artigo 300 e seguintes do CPC/2015. 20. 

Compulsando a petição inicial, bem como os documentos a ela 

colacionados, entendo que a tutela de urgência deve ser indeferida, diante 

da ausência de demonstração da probabilidade do direito, bem como da 

não ocorrência de perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, 

explico: 21. Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, para 

conceder a tutela de urgência, disponha, nos autos, “de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e a 

isso se soma uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco ao 
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resultado útil do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a 

probabilidade do direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz 

sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. 

Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, 

devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais 

pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer 

modalidade de tutela de urgência. Os demais podem existir isolada ou 

cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que 

jamais pode estar ausente é a probabilidade do direito, casada com 

qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou 

específicos. 22. Feita essa consideração passo à análise dos requisitos. 

23. “In casu”, a probabilidade do direito que alega possuir a parte 

requerente não restou devidamente demonstrada no bojo dos autos, em 

um juízo de cognição sumária, pois não foi juntada documentação robusta 

apta a amparar o direito que aduz possuir a parte autora. 24. Aliado ao 

mencionado fato, constato o perigo da irreversibilidade do provimento 

antecipado, ou seja, se ao final advir sentença julgando improcedentes os 

pedidos do requerente, ventilada decisão provavelmente será inócua, 

diante do pleito de imediata incorporação do índice de correção da Unidade 

Real de Valor na remuneração da parte requerente. 25. Neste caso, há a 

necessidade de se aplicar o princípio da proporcionalidade, uma vez que a 

medida possui natureza irreversível, implicando no indeferimento da tutela 

de urgência pleiteada neste momento processual, com fundamento no 

artigo 300, §3º do CPC/2015. 26. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. 27. CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo legal. 28. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000449-68.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

STEPHAN WILSON TAVARES (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000449-68.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: BASE 

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP Vistos. 1. INTIME-SE a parte 

requerente para o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias. 2. Após, CERTIFIQUE-SE o necessário e FAÇAM-ME 

conclusos. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000278-14.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILIOMAR CARRIJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000278-14.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: VILIOMAR CARRIJO 

Vistos. 1. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue a comprovação do pagamento das custas de cartório não 

oficializado da Comarca de Barra do Garças/MT, conforme ref. 15520443. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93539 Nr: 1539-31.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLY DA SILVA VILARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13.420-MT

 8. Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se 

verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de 

Processo Penal, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a 

denúncia ofertada contra o(a) denunciado(a) GRAZIELLY DA SILVA 

VILARIM, dando-o como incurso no artigo nela mencionado. 9. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento, para o dia 23/10/2018, às 

13h30min.10. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência 

e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, 

ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP. 11. As testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo 

serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório 

na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao 

pagamento de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal 

pelo crime de desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, 

devendo constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 27 de setembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 17727 Nr: 734-98.2006.811.0020

 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: JPDC, DPDS, APDC, HGDC, APDC, SRDC, GPDC, EVDC, 

JPDC, RPDC, JPDC, SRDC, LGDC, LPDC, GJGDA, OPDC, RRDS, MPDS, 

HPDC, CDP(, MPCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSP, MJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VILELA DE CARVALHO - 

OAB:5.175-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 247. Para tanto, EXPEÇA-SE novo auto de 

adjudicação, conforme requerido.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14146 Nr: 464-11.2005.811.0020

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL BEZERRA BONFIM (espólio), ISMAEL BEZERRA 

BONFIM FILHO, CONSUELO APARECIDA BEZERRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, ENE MAIA TIMO - OAB:22017/GO, MARLON ARTHUR 

PANIAGO DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A parte requerente formulou pedido de desarquivamento dos autos, 

tendo juntado o comprovante de pagamento de desarquivamento.

2. Sendo assim, DEFIRO o pedido retro, determinando o desarquivamento 

dos autos.

3. No mais, INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar acerca de habilitação de fls. 142/143, bem como para dar 

prosseguimento no feito, sob pena de remoção.

4. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 25 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15975 Nr: 2142-61.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAMSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o item “a” do pedido de penhora formulado pelo credor (fl. 

137/139) e DETERMINO a expedição do mandado de penhora e avaliação 

dos bens indicados, sendo que deverá ser lavrado o devido termo 

conforme determinam os artigos 838 e 872 do Código de Processo Civil de 

2015.

 2. Após, INTIME-SE o executado, conforme preceitua o artigo 841 e 

seguintes do CPC/2015, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação no prazo de 10 (dez) 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/2015.

 4. Inexistindo impugnação, INTIME-SE o exequente para que se manifeste, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 5. DEFIRO o item “b” do requerimento retro. Para tanto, INTIME-SE 

conforme requerido.

6. Por fim, DETERMINO a inscrição do nome do devedor/executado nos 

órgãos de serviços de proteção ao crédito.

7. CIENTIFIQUE-SE a parte exeqüente da obrigação de suspensão imediata 

do nome do devedor no SPC e Serasa, no caso de recebimento do débito, 

sob pena de responsabilidade de responder por perdas e danos (inclusive 

morais).

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 25 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26153 Nr: 557-32.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDCNPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner Barros Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT/13.245- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 138, pois já requisitadas informações pelo 

sistema BACENJUD, conforme extrato de fl. 134/134-v.

2. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 25817 Nr: 298-37.2009.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JÚNIOR SEVERINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT - 

OAB:11.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DETERMINO que seja solicitado o pagamento do valor executado ao 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como ao 

Município de Araguainha/MT (art. 535, § 3º, I e II, CPC).

2. A seu turno, INDEFIRO o item “b” da petição de fls. 92/93, por ser 

incabível contra a Fazenda Pública. No mais, o pagamento em questão não 

se realizou diante da impossibilidade relatada na petição de fls. 77/80.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-11.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

NADIR FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONDINO RODRIGUES LIMA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 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: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 07/11/2018, às 15:40 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 28 de setembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73662 Nr: 2565-35.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VILELLA MADEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, MARCON INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA - EPP, MADEIREIRA IRMÃOS OLIVEIRA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. RODRIGUES FERREIRA MADEIRAS - ME, 

JESSE RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO SCHUMAHER ALE - 

OAB:4165/RO, LUIZ ANTONIO PREVIATTI - OAB:213-B, SANDRA 

REGINA DA COSTA - OAB:7926, WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam Vossas Senhorias, na qualidade de advogados das Partes 

MADEIREIRA IRMÃOS OLIVEIRA LTDA ME, MARCON INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP e VILELLA MADEIREIRA intimados do 

inteiro teor da r. decisão ref. 10 de 20/09/2018.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133560 Nr: 681-36.2018.811.0008

 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: WANDERLEY MARQUES DIAS

 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:
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 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 29/06/2017 (fls. 20). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127696 Nr: 5184-37.2017.811.0008

 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: SEBASTIÃO DIVINO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 19/10/2015 (fls. 70). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130511 Nr: 6827-30.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 74 da Lei 8.213/91 c/c art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, diante da comprovação dos requisitos para sua 

concessão e, de consequência, condeno o Requerido a pagar ao 

requerente o benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de 01 

(um) salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, bem como lhe efetue o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso, 

corrigidos nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo 

certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO em 20/10/2017 (fls. 25). CONCEDO a 

tutela provisória de urgência de caráter antecipado, porque presentes, 

nesse momento, os pressupostos legais para tanto, notadamente a 

probabilidade do direito invocado pela autora. O perigo de dano também se 

faz presente, considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o 

que dispensa maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para 

implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária 

que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Quanto às prestações vencidas desde então, serão 

devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 

6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do 

CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o 

vencido do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da 

lei 8.620/93. Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ). Não havendo recurso 

voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129913 Nr: 6480-94.2017.811.0008

 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: LUZINETE RODRIGUES SILVA

 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:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 22/08/2017 (fls. 58). Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 

406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de cálculos 

da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de Recurso de 

Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar Contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 119067 Nr: 269-42.2017.811.0008

 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: DINALVA MARIA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131842 Nr: 7591-16.2017.811.0008

 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: 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119830 Nr: 688-62.2017.811.0008

 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: FIRMINO SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100277 Nr: 1828-05.2015.811.0008

 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: VANIA REGINA DOMINGAS DOS SANTOS

 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98608 Nr: 832-07.2015.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ESTEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103480 Nr: 3767-20.2015.811.0008

 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: FÁTIMA APARECIDA DESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 9473 Nr: 656-82.2002.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Fiscal da Dívida Ativa proposta por UNIÃO em 

face de AGROPECUARIA CRUZ LTDA.

As fls. 235 o exequente informou o pagamento da dívida, imperando-se a 

extinção pelo pagamento.

Isto posto, tendo sido a obrigação satisfeita, JULGO EXTINTO o processo 

com base no artigo 924, II do CPC.

 Em razão do principio da causalidade, condeno a parte executada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

 Cumpridas as formalidades e pagamento das custas, certifique-se o 

trânsito, arquivando-se o feito com baixa definitiva no sistema.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125556 Nr: 3969-26.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO PIVANTE MATOS, ASFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA CRISTINA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:MT-13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Oferta de Alimentos c/c Regulamentação de Visita 

proposta por LEANDRO PIVANTE MATOS em face de ANIC STEPHANI 

FERREIRA MATOS menor representado por sua genitora MARCELA 

CRISTINA FERREIRA.
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 Às fls. 48 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou favorável ao pedido 

de desistência fls. 50, pugnando pela extinção do feito nos termos do 

artigo 485, VIII, CPC.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, eis que deferida as fls. 27.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140342 Nr: 4775-27.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE ANTONIA DOS SANTOS 

TRANSPORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de VALDENICE 

ANTONIA DOS SANTOS TRANSPORTE.

 Às fls. 38 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais finais remanescentes se houver.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139168 Nr: 4005-34.2018.811.0008

 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: LEIDIANE DA SILVA GONÇALVES DE JESUS, LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no § 4º 

do artigo 109 da Lei nº 6.015/73, JULGO PROCEDENTE a presente ação de 

retificação de registro, para o fim de DETERMINAR a ALTERAÇÃO no 

assento de nascimento de Lilyanna Lopesda Silva, matrícula: 065177 01 

55 2014 1 00047 161 0025489 70, do Cartório de Registro Civil da 

Comarca de Barra do Bugres/MT, PASSANDO A CONSTAR EM SEU 

ASSENTO DE NASCIMENTO O NOME DE SUA MÃE GRAFADO 

CORRETAMENTE COMO LEIDIANE DA SILVA GONÇALVES DE JESUS E DE 

SEU AVÔ MATERNO DONIZETE GONÇALVES DE JESUS. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.EXPEÇA-SE o mandado ao 

cartório competente.Sem custas, por tratar-se de Justiça Gratuita.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46029 Nr: 2197-72.2010.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila de Fátima dos Santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por NAYARA 

BARBOSA DIAS MENDES menor representada por sua genitora KELI 

BARBOSA RAIMUNDO em face de AMILTON DIAS MENDES.

 A inicial de fls. 08/13 veio instruída com os documentos de fls. 14/18.

Às fls. 55 a defensora veio informar que através de contato telefônico a 

parte autora informou que reside em Nobres, informando assim não ter 

mais interesse no presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, eis que deferida as fl. 21.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105391 Nr: 5096-67.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA BARBALHO COSTA

 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:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxilio Doença 

proposta por MARIA LUIZA BARBALHO COSTA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

 Às fls. 74 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade pelo prazo legal, 

em virtude do benefício da justiça gratuita.

Tendo havido a desistência, revogo a tutela de urgência anteriormente 

deferida.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 
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formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142873 Nr: 6600-06.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OLE BOM SUCESSO CONSIGNADO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA XAVIER S M GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GAGO FREITAS VALE 

BARBOSA - OAB:165046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se a falta da guia de recolhimento de 

custas e taxas judiciárias. Assim, faculto à parte autora promover a 

emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que sejam 

recolhidas as custas processuais, preenchendo-se os requisitos 

necessários, sob pena de cancelamento do feito (art. 290, do CPC).

Após a comprovação do recolhimento das custas ou o transcurso do 

prazo, voltem-me conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143050 Nr: 6719-64.2018.811.0008

 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): E M PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, OZENIR MARCOS TOMCZAK, 

REGIANE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC).

 RECEBO, portanto, a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 

700, § 2º, inciso I e artigos 319 e 320, ambos do CPC.

 DEFIRO, assim, de plano, a expedição do mandado de pagamento, com o 

prazo de 15 dias, para o cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos pedidos na inicial (CPC, art. 701), anotando-se, nesse 

mandado, que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta de custas (art. 701, 

§ 1º, do CPC).

Conste ainda no mandado, que, nesse prazo, independente de prévia 

segurança do juízo, a parte ré poderá opor embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 701, do CPC).

Havendo oferecimento de embargos pelo réu, manifeste-se o autor no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 702, § 5º, do CPC.

 Em não havendo o cumprimento da obrigação ou rejeitados os embargos, 

“constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”, 

prosseguindo-se a execução em observância ao disposto no Título II do 

Livro I da Parte Especial, no que for cabível (CPC, art. 702, § 8º).

 Não cumprida à obrigação no prazo assinalado ou não oferecidos os 

embargos; ou, havendo oferecimento de embargos e após a manifestação 

da parte autora, à conclusão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres - MT, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143014 Nr: 6692-81.2018.811.0008

 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: RONIVALDO DOS SANTOS, CRISTIANE RODRIGUES DE 

SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE ASSISTÊNCIA- 

HOSPITALAR CLINICAS DE DENISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 CITE(M)-SE aquele(s) em cujo(s) nome(s) estiver registrado o imóvel 

usucapindo, bem como todos os confrontantes (e cônjuges, se casados 

forem) do referido imóvel, com as advertências legais; ressalvado 

contudo, os lotes confrontantes nº 02 e 07, pois são de propriedade dos 

autores.

 CITEM-SE via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os réus incertos e 

eventuais interessados, conforme orientação do artigo 257, III, do Código 

de Processo Civil.

CIENTIFIQUEM-SE, para que manifestem eventual interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.

CIENTIFIQUE-SE também o representante do Ministério Público para, 

querendo, intervenha no presente feito.

Certificado o cumprimento de todas as diligências acima, voltem-me os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres - MT, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143126 Nr: 6777-67.2018.811.0008

 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: JOÃO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora instruiu a exordial 

com comprovante de residência em nome de terceiros (fls. 39).

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143129 Nr: 6780-22.2018.811.0008

 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: OLIVIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora instruiu a exordial 

com comprovante de residência em nome de terceiros (fls. 27).

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 
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nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143127 Nr: 6778-52.2018.811.0008

 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: EDIVALDO DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora instruiu a exordial 

com comprovante de residência em nome de terceiros (fls. 32).

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143095 Nr: 6746-47.2018.811.0008

 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: CLÁUDIO CRISTIANO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora instruiu a exordial 

com comprovante de residência em nome de terceiros (fls. 17).

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143009 Nr: 6687-59.2018.811.0008

 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: JOSEFINA GONZAGA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 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 parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142756 Nr: 6524-79.2018.811.0008

 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: AROLDO DA SILVA CARVALHO JUNIOR EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D7 TELECON - VALDECIR DE JESUS GARCIA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO 

- OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES 

- OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de Tutela Antecipada pleiteado. 

INTIME-SE a requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da 

intimação da presente decisão, promova a entrega dos produtos 

comprados pelo autor, consistentes em 22 antenas – CPE Lite Beam 23 Dbi 

Ubiquiti, sob pena de multa diária de descumprimento que arbitro em R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitado a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142826 Nr: 6573-23.2018.811.0008

 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: SANSÃO & FLORINDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL GUEDES, LINDINALVA 

FOLTRAN GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC).

 RECEBO, portanto, a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 

700, § 2º, inciso I e artigos 319 e 320, ambos do CPC.

 DEFIRO, assim, de plano, a expedição do mandado de pagamento, com o 

prazo de 15 dias, para o cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos pedidos na inicial (CPC, art. 701), anotando-se, nesse 

mandado, que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta de custas (art. 701, 

§ 1º, do CPC).

Conste ainda no mandado, que, nesse prazo, independente de prévia 

segurança do juízo, a parte ré poderá opor embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 701, do CPC).

Havendo oferecimento de embargos pelo réu, manifeste-se o autor no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 702, § 5º, do CPC.

 Em não havendo o cumprimento da obrigação ou rejeitados os embargos, 

“constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”, 
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prosseguindo-se a execução em observância ao disposto no Título II do 

Livro I da Parte Especial, no que for cabível (CPC, art. 702, § 8º).

 Não cumprida à obrigação no prazo assinalado ou não oferecidos os 

embargos; ou, havendo oferecimento de embargos e após a manifestação 

da parte autora, à conclusão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres - MT, 21 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142333 Nr: 6294-37.2018.811.0008

 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: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BARBOSA SENE LTDA -ME, 

VALDIVINA ROMÃO DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com 

pedido de Tutela Antecipada proposta por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. 

em face de JOSIANE BARBOSA & SENE LTDA. e VALDIVINA ROMÃO DE 

SENE, todos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da presente ação, 

notadamente, o contrato firmado entre as partes.

 Assim, FACULTO à autora promover a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, 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, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142269 Nr: 6254-55.2018.811.0008

 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: GIADO, EDILENE KETT ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV., 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE a Autarquia 

ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), constando do mandado as advertências de 

que não havendo contestação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do 

CPC). Havendo na contestação alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da autora (art. 350, do CPC), INTIME-SE a parte 

autora para replicar em 15 (quinze) dias. Na sequência, conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres - MT, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134663 Nr: 1356-96.2018.811.0008

 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: GARLENE OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEROSO MALHEIROS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 CITE(M)-SE aquele(s) em cujo(s) nome(s) estiver registrado o imóvel 

usucapindo, bem como todos os confrontantes (e cônjuges, se casados 

forem) do referido imóvel, com as advertências legais.

 CITEM-SE via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os réus incertos e 

eventuais interessados, conforme orientação do artigo 257, III, do Código 

de Processo Civil.

CIENTIFIQUEM-SE, para que manifestem eventual interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.

CIENTIFIQUE-SE também o representante do Ministério Público para, 

querendo, intervenha no presente feito.

Certificado o cumprimento de todas as diligências acima, voltem-me os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres - MT, 21 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142332 Nr: 6293-52.2018.811.0008

 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: WESLC, PATRICIA DE SOUZA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE 

BARRA DO BUGRES (APSBGR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/O, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, GIVANILDO GOMES 

- OAB:OAB/MT 12.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 como estamos em sede de antecipação de tutela, não há vedação para a 

sua análise posterior quando do retorno dos laudos e perícias 

necessárias ao deferimento do benefício, para não correr-se o risco de 

uma decisão precipitada e injusta, motivo pelo qual, por ora, INDEFIRO a 

tutela de urgência.Assim, DETERMINO, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142875 Nr: 6602-73.2018.811.0008

 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: LUCILENE MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante do INDEFERIMENTO do benefício na via 

administrativa.

 Assim, FACULTO à autora promover a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que seja anexado o comprovante do indeferimento 

do benefício previdenciário na via administrativa pela Autarquia-ré, 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, 21 de setembro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138176 Nr: 3468-38.2018.811.0008

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRD, AFSF, AASF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 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 apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 18813 Nr: 405-59.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS-D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face do espelho retro, intime o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113622 Nr: 3855-24.2016.811.0008

 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: ROMILDA CASTILHO CAMILO DE CARVALHO, MITSU 

CASTILHO DE CARVALHO PAULISTA, CAMILA MANOELA CASTILHO DE 

CARVALHO, PAMELA CASTILHO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14.540, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face da certidão de intero teor de p. 87, intime o autor para que junte o 

cópia do acento de nascimento de MITSU CASTILHO DE CARVALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38057 Nr: 582-81.2009.811.0008

 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: Curtidora Santa Cruz Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Eletricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10.519, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14234, 

Monny V. Victor Coelho Aguiar Silva - OAB:6.976, Valéria Castilho 

Munhoz Vivan - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT 13431-A, JAQUELINE UMENO - OAB:23377/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, intime o autor para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto a correção de tais valores, sob pena de 

aceitação tácita daqueles apresentados pela parte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83651 Nr: 4960-75.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADM. DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA MICHELLE MOREIRA 

CAMARGO - OAB:16813, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:15.995-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Tattini Rosa - 

OAB:SP. 210.738, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:OAB/SP 209551

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, desarquive-se os autos, bem como intime o 

causídico para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias, 

decorrido o prazo e nada requerido retorne-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82508 Nr: 4224-57.2012.811.0008

 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: JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHÔA - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109358 Nr: 1337-61.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA NUNES

 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: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:MATR-2251908

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110379 Nr: 1940-37.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHÔA - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47186 Nr: 3352-13.2010.811.0008

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

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

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 81212 Nr: 2879-56.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KACIO JUNIOR ALVES TORRES, ADILCIO 

PEREIRA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:3881/O, Lussivaldo Fernandes de Souza - OAB:10186

 Nos termos do art. 976, II ( intimar a parte para manifestar-se sobre a 

testemunha não encontrada, e que por ela tenha sido arrolada) da CNGC- 

FORO JUDICIAL, mpulsiono estes autos , com a finalidade de abrir vista a 

Defesa do Réu Kacio , para no prazo legal, manifestar-se sobre a 

testemunha não intimada Juliano Gonçalves Cordeiro, conforme certidão 

de fl. 197.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 54168 Nr: 374-92.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BRILHADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599 OAB/MT, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823/MT

 Autos: 374-92.2012.811.0008 - Código: 54168

S E N T E N Ç A

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Joaquim 

Brilhardori, qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do 

art. 121, §2º, II e IV c.c 14, II do Código Penal porque no dia 30 de 

novembro de 2011, na Avenida José Antônio de Farias, s/n, Porto Estrela, 

teria, efetuando disparos de arma de fogo, tentado matar José Corsino 

dos Santos, impelido por motivação fútil e valendo-se de recurso que 

dificultou a defesa.

Encerrando a primeira fase do procedimento, o feito foi encaminhado para 

ser julgado pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, pela prática, em tese, de 

tentativa de homicídio qualificado pela motivação fútil (fls. 166/76) e, em 

sede do RESE-TJMT 110187/2017, foi restabelecido a qualificadora da 

surpresa.

Nesta oportunidade, em votação ao questionário anexo, o Soberano 

Conselho de Sentença reconheceu materialidade e autoria, todos por 

maioria de votos e, também por maioria, o quesito legal da absolvição, 

motivo por que foi o acusado absolvido.

Posto isso, em observância ao veredicto do soberano Tribunal do Júri 

(CRFB/88, 5º, XXXVIII, ‘c’), julga-se IMPROCEDENTE a pretensão vertida na 

denúncia para o fim de absolver o acusado Joaquim Brilhardori, qualificado 

nos autos, da imputação de infração ao art. 121, §2º, II e IV c.c 14, II do 

Código Penal figurando como vítima José Corsino dos Santos.

Sem custas e despesas.

Oficiem-se aos Institutos Estadual e Federal acerca do provimento 

absolutório, devendo ser procedida as baixas nos arquivos criminais 

desta Comarca.

Publicada em Plenário, registre-se, intime-se e se cumpra.

Com o trânsito em julgado, procedam às baixas nos arquivos criminais em 

nome do acusado e com as cautelas legais, arquivem-se os autos.

Publicada em Plenário, registre-se, intime-se e se cumpra.

Barra do Bugres/MT, 27 de setembro de 2018, às 18:20 horas.

 João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 54168 Nr: 374-92.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BRILHADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599 OAB/MT, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823/MT

 Autos: 374-92.2012.811.0008 - Código: 54168

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I. Recebe-se a apelação interposta pelo Ministério Público porquanto 

tempestivamente manejada (CPP, art. 798, §5°, ‘a’) e presentes os demais 

requisitos extrínsecos (adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal).

II. Nos termos do art. 600 do CPP, vistas dos autos ao Parquet para no 

prazo de 08 (oito) dias apresentar razões e, em igual prazo, para a 

Defesa contra-arrazoar o recurso imposto pelo MPE.

III. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, encaminhem-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que 

sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

IV. Intime-se e se cumpra.

Barra do Bugres/MT, 27 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 113839 Nr: 3996-43.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599 OAB/MT

 Autos: 3996-2016.811.0008 - Código: 113839.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu José Antônio dos Santos alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

novembro de 2018 às 14h45, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.
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Barra do Bugres/MT, 17 de janeiro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142765 Nr: 6531-71.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO CARMO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20.018-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499

 Autos: 6531-71.2018.811.0008 - Código: 142765.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 12 de fevereiro 

de 2019, às 13h15.

III – Intimem-se o acusado, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 25 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142801 Nr: 6558-54.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805/O

 Autos: 6558-54.2018.811.0008 - Código: 142801.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – A missiva não se fez acompanhar de cópia da defesa preliminar, e se 

houver, cópia do depoimento policial, requisito essencial para o seu 

cumprimento, conforme prevê o art. 1.360 da CNGC.’

II – Em vista disso, solicite-se ao Juízo Deprecante as peças faltantes, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393).

III – Com a juntada dos respectivos documentos, atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado.

IV – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 12 de fevereiro 

de 2019, às 13h30.

V – Intimem-se o acusado, bem como o Ministério Público.

 VI – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Vll – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VllI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

IX – Intime o acusado a comparecer a audiência marcada pelo Juízo 

deprecante.

Barra do Bugres/MT, 25 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142608 Nr: 6442-48.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILDO MIGUEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Guedes Cardoso - 

OAB:10942, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - OAB:OAB/MT 13.631

 Autos: 6442-478.2018.811.0008 - Código: 142608.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 13 de fevereiro 

de 2019, às 13h30.

III – Intimem-se o acusado, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 25 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142960 Nr: 6660-76.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RAMOS FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20.018-O

 Autos: 6660-76.2018.811.0008 - Código: 142960.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 19 de fevereiro 

de 2019, às 13 horas.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 25 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-68.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

JAQUELINO PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-42.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANE DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

SANDRA JANE SCOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA CARVALHO 14780518253 
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(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de setembro de 2018. Senhor(a) 

ROSIVANE DOS SANTOS SANTANA, Rua 28, Quadra 44, Lote 07, s/nº, 

Jardim Itamarati, cidade de Nova Olímpia - MT, CEP: 78.370-000. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 06/11/2018 Hora: 13:00, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000490-42.2016.8.11.0008; Valor causa: 

$31,520.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSIVANE 

DOS SANTOS SANTANA Advogado do(a) REQUERENTE: SANDRA JANE 

SCOTTI - MT15152/O-O Parte Ré: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 

CARVALHO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

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

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

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-66.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLICIA OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de setembro de 2018. Senhor(a) JESSE 

MARCELO CLÁUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME, Rua João Gregório da 

Silva, nº 93-N, Bairro Jardim São João, Nova Olímpia/MT, CEP: 78.370-000. 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 05/11/2018 Hora: 14:00, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000555-66.2018.8.11.0008; Valor causa: $9,205.76; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JESSE MARCELO 

CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte Ré: Glicia de Oliveira 

Dias ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-51.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES UBARA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de setembro de 2018. Senhor(a) JESSE 

MARCELO CLÁUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME, Rua João Gregório da 

Silva, nº 93-N, Bairro Jardim São João, na cidade de Nova Olímpia/MT. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 05/11/2018 Hora: 14:20, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000556-51.2018.8.11.0008; Valor causa: $3,593.61; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JESSE MARCELO 

CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte Ré: Maria de Lourdes 

Ubara da Silva ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

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

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

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-98.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de setembro de 2018. Senhor(a) 

LUCIANE DE OLIVEIRA, Rua Tamoios, Nº 154, Maracanã, Barra do Bugres 

- MT, CEP: 78390-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 05/11/2018 

Hora: 14:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000333-98.2018.8.11.0008; Valor causa: $10,196.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANE DE OLIVEIRA Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O Parte Ré: 

TELEFONICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

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

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

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

LOURDES DE OLIVEIRA MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de setembro de 2018. Senhor(a) 

LOURDES DE OLIVEIRA MAIA, Rua Dom Bosco, nº. 320, Bairro Jardim Boa 

Esperança, CEP 78380-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 05/11/2018 

Hora: 15:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000618-91.2018.8.11.0008; Valor causa: $29,739.44; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LOURDES DE OLIVEIRA MAIA 

Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA SILVA PINHEIRO - MT21180/O 

Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA 

S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000899-81.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SEVERO (REQUERENTE)

VAGNER SEVERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da , partes da 

r,sentença ID do documento Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, na forma do artigo 51, § 1º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 

28 do Fonaje. Transitada em julgado, intime-se a parte reclamante para 

efetuar o pagamento das custas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

inscrição em dívida ativa.Publicação no PJE. “ O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária substituta. Mat; 3321.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93856 Nr: 3576-09.2014.811.0008

 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: JOVINO BELARMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO MATO GROSSO - DETRAN - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte requerida para apresentar as contrarrazões ao 

recurso inominado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94380 Nr: 3970-16.2014.811.0008

 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: ROSANGELA SENHORINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:MT-17.378, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 intimação da parte autora para apresentar as contrarrazões ao recurso 

inominado

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76050 Nr: 2820-34.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREFITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/CE 21.801, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A/MT, Fernanda Busko Valim - OAB:OAB/PR 47.841, 

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - OAB:24102, GILBERTO 

BORGES DA SILVA - OAB:58.647/PR, JOSE SANDRO DA COSTA - 

OAB:OAB/RJ 143.695, LEILLA CRISTINA VICENTE LOPES - 

OAB:OAB/PR 52131, LUCAS AZEVEDO RIOS MALDONADO - 

OAB:OAB/PR 47.710, PATRICIA PONTAROLI JANSEN - OAB:OAB/PR 

33825, paulo henrique ferreira - OAB:894-B/PE, PIO CARLOS FREIRIA 

JUNIOR - OAB:18.678-A/MT, RICARDO ALEXANDRE PERESI - OAB: 

OAB/SP 235.156, VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCO - OAB:OAB/PR 

43943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos EM PLANO DE TRABALHO

1. ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e ADAILTON FRANCISCO ALVES 

postulam a homologação de acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls.107/109, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art.924, II do 

CPC.

7. P. I.C.

8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77051 Nr: 3397-12.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE TAVARES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NUNES CORSINO, JOÃO CORCINO 

SEGUNDO, LIENY DAS GRAÇAS NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se de Ação Declaratória de União Estável Post Mortem

2. Analisando os autos, verifico que na tentativa de localização da parte 

requerente a fim de que seja dado o regular processamento da demanda, 

não foi possível a localização, conforme consta na petição de fl.50/51

3. Nesse passo, diante da inércia injustificada do exequente em promover 

os atos que lhes competem por período superior a 30 (trinta) dias, com 

base no princípio da duração razoável do processo, encontra-se 

configurada a hipótese de negligência.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

4. ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art.485, III do CPC, e determino o imediato 

arquivamento dos autos.

5. P. I.C.

6. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93419 Nr: 3841-74.2017.811.0050

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 
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RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 44/45, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.13.P. I.C.14.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96004 Nr: 52-33.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMANJUBA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos

 1. EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIAS LTDA e TRANSMANJUBA 

postulam a homologação de acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 45/48, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 924, II 

do CPC.

7. P. I.C.

8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81317 Nr: 1536-54.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Devidamente intimada para pagar as custas, a parte autora deixou que 

se escoasse o prazo assinalado, sem as devidas providências, conforme 

certidão de fl.39

2. Assim, ante a falta de interesse processual, INDEFIRO a petição inicial, 

nos termos do artigo 330, inciso III c/c art. 321, parágrafo único do Código 

de Processo Civil/2015

3. P.I.C.

4. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84249 Nr: 3324-06.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNOL E FRANCO LTDA ME, ODILA CECÍLIA 

ROBERTO, JULIANA DALL AGNOL, CARLOS DONIZETE BURGOS 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls.61/65, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art.924, II do 

CPC.7.No que tange ao pedido de suspensão do feito até o cumprimento 

integral do acordo entabulado, anoto que a sentença homologatória de 

acordo constitui título executivo judicial8.Assim, ainda que o acordo ora 

homologado fixe o adimplemento de prestações periódicas, eventual 

descumprimento do pactuado ensejará sua execução, não cabendo a 

retomada do curso processual na fase em que se encontrava antes da 

homologação9.Portanto, com fundamento no princípio da duração razoável 

do processo, a fim de evitar acúmulo de ações no estoque da secretaria 

do juízo, INDEFIRO o pedido devendo, os autos, serem remetidos ao 

arquivo, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo, sem prejuízo ao seu desarquivamento para eventual 

processamento da execução10.P. I.C.11.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27152 Nr: 574-12.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI RONALDO XAVIER ANDRIGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Machado Rodrigues - 

OAB:7.922

 DECISÃOVistos, etc.1.Trata-se de Exceção de Pré-Executividade 

proposta por Sadi Ronaldo Andrighetto alegando, em síntese, que a 

presente ação de execução foi proposta por pessoa diversa do credor e 

apresentada contestação pe lo  exequente.2 .É o  re la to 

necessário.3.Fundamento e decido14.Assim, rejeito no mérito a preliminar 

a p o n t a d a  e  d ê  p r o s s e g u i m e n t o  a  p r e s e n t e 

execução15.Intie-se.16.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65680 Nr: 3706-04.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DO PARECIS/OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. EQUIPAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos,

1. Às fls. 164, manifesta-se o exequente pela das 3 (três) últimas 

declarações de imposto de renda da parte devedora.

2. Anoto que a requisição de ofício à Receita Federal, para obtenção de 

cópias de declaração de imposto de renda é providência de caráter 

restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente 

assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF

3. Trata-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

 4. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de fl164.

5. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de arquivamento

 6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 345 de 704



 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62072 Nr: 27-93.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CAMARGO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Determino que a parte credora junte o valor atualizado da dívida, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 801 do CPC) para posteriormente ser 

deliberado sobre a realização ou não da penhora.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95651 Nr: 5100-07.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR GONÇALVES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos

 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 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.

2. O Banco Autor sustenta que firmou com o requerido um Contrato de 

Financiamento e, como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco 

autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na 

exordial.

3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 4. Com a petição inicial vieram os documentos.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.

8. Por sua vez, o requerido encontra-se constituído em mora por protesto 

em Cartório extrajudicial, bem como se encontra nos autos a planilha 

atualizada de débito.

9. Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

10. Por consequência, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar.

11. LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso.

 12. Efetivada a medida, CITE-SE o em consonância com o art. 212, § 2º do 

CPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 CPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04).

13. CIENTIFIQUEM-SE eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.

14. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89213 Nr: 1314-52.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Visto,

1. Trata-se de Ação de Tutela e Guarda e Menor, requerida por Elizangela 

Souza Nunes em face de José Rodrigues Nunes

2. O IRMP requer que os autos sejam remetidos ao Juízo competente

 3. Com base no melhor interesse da criança/adolescente versado neste 

feito, em consonância com o parecer ministerial, DECLINO da competência 

para processar e julgar o processo e determino sejam os presentes autos 

remetidos à Comarca de Tangará da Serra/MT, com fundamento no art. 

147, II, do ECA.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30934 Nr: 989-58.2009.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLETTI & CIA LTDA ME, JORGE MIGUEL 

NICOLETTI, AIRTON NICOLETTI, ROSANA MARIA NICOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83930 Nr: 3131-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALFLOR INÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME, LUIZ ANDRÉ CANABARRO, FÁBIO JÚNIOR 

VETTORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 

- OAB:60.888/PR, JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA - 

OAB:6.891/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 83930

 DESPACHO

Vistos

 1. Quanto ao pedido de busca por endereço via Bacenjud, insta salientar 

que o exequente não exauriu todas as possibilidades para encontrar o 

atual endereço da parte requerida, fundamentando seu pedido apenas nas 

tentativas frustradas, o que é insuficiente para justificar a expedição de 

oficio e outras diligências para localização do endereço do requerido.

2. Diante disso, INDEFIRO o pedido de fl. 82.

3. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos o atual endereço do executado/réu, de modo, em caso 

negativo quanto à localização, que comprove as diligências no feito sob 

pena de arquivamento.

4. Após façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

 6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77030 Nr: 3388-50.2015.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:PROC. FED. INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 13.Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço 

para acolher em parte os embargos propostos contra a execução 

promovida por JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA reconhecendo o excesso na 

execução nos moldes acima delineados.14.Fixo os honorários de 

sucumbência em favor do procurador do INSS em 20% do valor da 

condenação nos termos do art.85, §3º, do CPC, ficando suspensos os 

pagamentos, nos termos do art. 98, VI do CPC, uma vez que o autor litiga 

sob o pálio da assistência judiciária gratuita.15.Deixo de remeter os autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3º, I do CPC.16.P.I.C.17.Transitada em julgado a presente sentença, 

traslade cópia aos autos principais, dando prosseguimento à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84171 Nr: 3269-55.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CORREIA MOTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício da APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, desde o dia 04.05.2016 

(data do indeferimento administrativo), observado prazo prescricional 

quinquenal.21.Deverá incidir sobre os valores a atualização monetária pelo 

IPCA a partir de cada parcela e juros de mora de acordo com o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a forma do 

art.1º-F, da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, em 

consonância com a tese de Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 

20.09.2017.22.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.23.A teor do 

que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: BENEDITO CORREIA MOTA.2.Benefício 

concedido: Aposentadoria Por Invalidez3.Data do início do benefício: 

04.05.2016.4.Renda mensal inicial: 1 salário mínimo.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).24.P.I.C.25.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 102497 Nr: 3212-66.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA - PA, 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON MOURA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER LUIZ MOTA DE 

OLIVEIRA - OAB:14094-OAB/PA

 Código nº 102497

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia 

deste como mandado.

Sem prejuízo, designo o dia 15/10/2018 às 17h00min, para realização do 

ato deprecado.

Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87119 Nr: 236-23.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDCA, PDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

10 de outubro de 2018, às 16h00min.

2. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

3. Ciência ao MP.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38466 Nr: 1820-38.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA DE FATIMA BREZOLIN, MIGUEL BREZOLIN, 

ANDRE BREZOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALBERTO BREZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUERRA - 

OAB:51072, JURANDIR DA SILVA - OAB:45349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO DAROLT SALAZAR 

- OAB:13.208/MS, LEONARDO RAFAEL MIOTTO - OAB:10.862/MS, 

SIDNEI ESCUDERO PEREIRA - OAB:4908

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, APESAR DA PARTE HAVER 

SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, VIA DJE 

10335, PUBLICADO EM 12/09/2018, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS 

MANIFESTAR QUANTO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, 

ESTA DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO CONCEDIDO SEM QUALQUER 

MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76061 Nr: 2826-41.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTO PARA MOVELARIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLUS FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RIBEIRO NUNES 

DOMINGUES - OAB:14.544/MT, JOSÉ ARMANDO COSTA JUNIOR - 

OAB:10884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 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$ 

193,85(centro e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 107. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 36,55 (trinta e seis reais e cinquenta e 

cinco reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 157,30 (centro e 

cinquenta e sete reias e trinta centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 
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único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78437 Nr: 4283-11.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DOMINGOS DA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio dos Santos Silva - 

OAB:14.878/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de folhas 128/130. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 1.100,00 (UM MILE CEM REAIS), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21090 Nr: 1376-78.2006.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO BENDE RODRIGUES, VALTER BENDE 

RODRIGUES, NOELY NEGRÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, LEANDRA MAGRO - OAB:2571/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESARINO DELFINO CESAR 

FILHO - OAB:4290-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 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$ 

209,14 (duzentos e nove reais e quatorze cetanvos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 165. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 103,23 (cento e três reais e vinte e três centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 105,91 (cento e cinco reais e 

noventa e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5382 Nr: 585-85.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENE VERGINIO BENETTI, CARLOS 

GIACOMET, HENRIQUE GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:40.339, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:12.302, JAIRO BATISTA 

PEREIRA - OAB:13.611, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, APESAR DA PARTE HAVER 

SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, VIA DJE 

10332, PUBLICADO EM 05/09/2018, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS 

MANIFESTAR QUANTO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, 

ESTA DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO CONCEDIDO SEM QUALQUER 

MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 18692 Nr: 2419-84.2005.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE DE L. TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº: 2419-84.2005.811.0050 – CÓDIGO: 18692 – NÚMERO/ANO: 

69/2005

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EXECUTADO: DONIZETE DE L. TAVARES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/10/2005

VALOR DO DÉBITO: R$ 12.618,95 (doze mil, seiscentos e dezoito reais e 

noventa e cinco centavos), em 04 de dezembro de 2015.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, os bens de propriedade de DONIZETE DE L. 

TAVARES, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 06/11/2018, a partir das 13:00h, por preço não 

inferior ao da avaliação.

 SEGUNDO LEILÃO: Dia 06/11/2018, a partir das 14:00h, para a venda a 

quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil (inferior a 50% do valor 

da arrematação).

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Fórum, sito à Av. Rio Grande do 

Sul, nº. 731-NE, Centro, Campo Novo do Parecis/MT e através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Um lote urbano de nº. 11, da quadra 67, 

localizada na Rua Paraíba, 216, centro, Campo Novo do Parecis/MT, 

medindo 450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados). 

Benfeitorias: Uma casa de madeira, forrada com cobertura de eternit, 

medindo 143,99m² (cento e quarenta e três metros e noventa e nove 

centímetros quadrados) de área construída.

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL DO(S) BEM(NS): R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

em 08 de novembro de 2008.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrições acima.

DEPOSITÁRIO(A): ELIZABETE COSTA RAMOS, Rua Paraíba, 216, Campo 

Novo do Parecis/MT.

ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
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LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, Jucemat nº. 

22; Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Rural, Famato nº. 066/2013 e Joabe 

Balbino da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Em 

caso de adjudicação, remição ou acordo, a comissão devida será de 2,5% 

(dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação a ser pago pelo 

exequente ou executado, respectivamente, limitado ao valor máximo de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-à com depósito à vista 

ou conforme prevê o artigo 895 do CPC.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICA: Quem 

pretender arrematar ditos bens poderá comparecer no local, no dia e na 

hora mencionados, ou ofertar lances pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão 

presencial, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva, para 

fins de lavratura do termo próprio, ficando cientes de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor total da arrematação, via 

deposito Judicial, no momento da arrematação ou no prazo máximo de 24 

horas, a partir do encerramento do leilão.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados DONIZETE DE L. 

TAVARES, e seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu, __________ Elizângela da Silva Souza, Gestora 

Judiciária, o subscrevo e assino.

Campo Novo do Parecis/MT, 11 de setembro de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73000 Nr: 947-96.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO GRAZIOLA, GRAZIOLA & LUCAS DE 

MORAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº: 947-96.2015.811.0050 – CÓDIGO: 73000 – NÚMERO/ANO: 

0/2015

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO: NEUTO GRAZIOLA E GRAZIOLA & LUCAS DE MORAES 

LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/05/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 369.807,76 (trezentos e sessenta e nove mil, 

oitocentos e sete reais e setenta e seis centavos), em 11 de março de 

2015.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, os bens de propriedade de NEUTO 

GRAZIOLA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 06/11/2018, a partir das 13:00h, por preço não 

inferior ao da avaliação.

 SEGUNDO LEILÃO: Dia 06/11/2018, a partir das 14:00h, para a venda a 

quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil (inferior a 50% do valor 

da arrematação).

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Fórum, sito à Av. Rio Grande do 

Sul, nº. 731-NE, Centro, Campo Novo do Parecis/MT e através do site 

www.balbinoleiloes.com.br .

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote urbano 16-A, da quadra 207, com área 

de 375,00m² (trezentos e setenta e cinco metros quadrados), do 

loteamento denominado Jardim Nossa Senhora Aparecida, situado nesta 

Cidade e Comarca de Campo Novo de Parecis/MT, dentro das seguintes 

divisas, metragens e confrontações: Frente: 15,00 metros com a Rua 

Roberto Carlos Brólio; Fundos: 15,00 metros com o lote 16-B, 

desmembrado do lote 16 de mesma quadra; Lado Direito: 25,00 metros 

com a Rua Terezinha; Lado Esquerdo: 25,00 metros com parte do lote 15 

da mesma quadra. Benfeitorias: Uma edificação em alvenaria com 

157,59m² (cento e cinquenta e sete metros e cinquenta e nove centímetros 

quadrados). Imóvel matriculado sob o nº. 3.831 no Cartório de Registro de 

Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

(RE)AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta 

mil reais), em 06 de abril de 2017.

(RE)AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS) ATUALIZADO(S): R$ 270.220,07 

(duzentos e setenta mil, duzentos e vinte reais e sete centavos), em 

agosto de 2018.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrições acima.

DEPOSITÁRIO(A): NEUTO GRAZIOLA, Rodovia BR 364, km 871,5, sala 04, 

anexo ao Posto Gaúcho, Área Industrial, Campo Novo do Parecis/MT.

ÔNUS: Consta Alienação Fiduciária em favor do Banco do Brasil S/A. 

Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, Jucemat nº. 

22; Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Rural, Famato nº. 066/2013 e Joabe 

Balbino da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Em 

caso de adjudicação, remição ou acordo, a comissão devida será de 2,5% 

(dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação a ser pago pelo 

exequente ou executado, respectivamente, limitado ao valor máximo de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais).

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-à com depósito à vista 

ou conforme prevê o artigo 895 do CPC.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 
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caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICA: Quem 

pretender arrematar ditos bens poderá comparecer no local, no dia e na 

hora mencionados, ou ofertar lances pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão 

presencial, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva, para 

fins de lavratura do termo próprio, ficando cientes de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor total da arrematação, via 

deposito Judicial, no momento da arrematação ou no prazo máximo de 24 

horas, a partir do encerramento do leilão.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados NEUTO 

GRAZIOLA, e seu cônjuge se casado for, e GRAZIOLA & LUCAS DE 

MORAES LTDA, na pessoa de seu representante legal, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu, __________ Elizângela da Silva Souza, Gestora 

Judiciária, o subscrevo e assino

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)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

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 Nome: MARIA GORETH VAZ DA SILVA 

Endereço: RUA CARDEAL, 1090, QD. 294, LT.128, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 28 de Setembro 

de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-33.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA AIOLFI TOZZO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ZURK NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DOS SANTOS JUNIOR 46140628814 (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000801-33.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

22/11/2018 13:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 28 de Setembro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95564 Nr: 5052-48.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661-MT

 Nos termos do provimento 54/07-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimação da do autor do fato, manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto a composição civil ofertada.

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 40/2018-CVerde

Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

 Considerando o requerimento formulado pelo servidor Arnaldo João dos 

Anjos, Técnico Judiciário, matrícula 4320, para que seja autorizado o 

usufruto de 90 (dez) dias de licença-prêmio;

 Considerando a necessidade de se liquidar os créditos mais antigos 

relativos às licenças que o servidor faz jus;

 RESOLVE:

 Art. 1.º CONCEDER ao servidor Arnaldo João dos Anjos, Técnico 

Judiciário, matrícula 4320, usufruto de 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio, sendo 30 (trinta) dias, concernentes ao quinquênio 2001 a 

2006, e 60 (sessenta) dias referentes ao quinquênio de 2006 a 2011, para 

serem usufruídos no período 08/10/2018 a 05/01/2019.

 Art. 2.º Publique-se e cumpra-se, remetendo-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, para as anotações de praxe.

 CampoVerde, 28 de setembro de 2018.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito Diretora do Foro

 Vistos.

Acolho a sugestão do Senhor Gestor Geral, com razões para deferir o 

usufruto de 90 (noventa) dias de licença-prêmio do servidor Arnaldo João 

dos Anjos, Técnico Judiciário, Matrícula 4320, se ndo 30 (trinta) dias, 

concernentes ao quinquênio 2001 a 2006, e 60 (sessenta) dias referentes 

ao quinquênio de 2006 a 2011, para serem usufruídos no período de 

08/10/2018 a 05/01/2019.

Expeça-se o necessário e comunique-se o Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça, para as anotações de estilo.

Cumpra-se.

Campo Verde, 28 de setembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

CLEUMAR NOVAIS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA NOVAES FERREIRA DA CUNHA (AUTOR(A))

DIVINO FERREIRA DA CUNHA (AUTOR(A))

ADRIANE NOAVES BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 28 

de setembro de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento 

n° 56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS 

PARTES acerca da audiência de conciliação designada para 26/10/2018, 

15:00 , a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, ficando cancelada a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 04/10/2018. Processo: 1000496-46.2018.8.11.0051; 

Valor causa: $97,000.00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] Partes do processo: Parte Autora: 

DIVINO FERREIRA DA CUNHA e outros (3) Parte Ré: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. GILBERTO 

ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de Secretaria 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001865-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA PASSOS (ADVOGADO(A))

ADN - MANUTENCAO DE TRANSFORMADORES - EIRELI - ME 

(LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRAM JOSE DUTRA & CIA LTDA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001865-75.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136862 Nr: 9217-38.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bianka Regina Kraemer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para designar 

a perícia para o dia 25/10/2018, ÀS 09:20 HORAS, no Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89082 Nr: 517-44.2015.811.0051

 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: EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30311 Nr: 6-35.1994.811.0034

 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: Bogun de Lara Pinto (falecido), Ahirton de Lara Pinto 

(falecido), Filomena Gonzaga de Lara, Artenes de Lara Pinto, Terezinha de 

Lara Pinto, Ahir de Lara Pinto (falecida), Sebastião Pereira do Lago, 

Sebastião de Lara Pinto, Iraci Carvalho do Lago, Itamar de Mello Loi, Zilza 

de Lara Pinto, Elpídio de Lima Jucá, Vera Lúcia Siqueira Jucá, José Alberto 

de Souza Sobrinho, Elizabete Cortez Loi, Salvador Leandro do 

Nascimento, Gerailta Feliciano Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egmar Strohschein, Elenir Cecilia Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleida Andréa Kurschner - 

OAB:5.274/MT, Fernando Vieira Sertão - OAB:26675/DF, Luiz Carlos 

Alves do Amaral - OAB:4740/MT, Moacir de Araujo - OAB:3238/MT, 

Neida Belão de Magalhães - OAB:, Pablo Cortez Loi - 

OAB:11152/MT, Pablo Cortez Loi - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Ariano Sodré - 

OAB:3952/MT, Sonoir Miguel de Oliveira - OAB:3571/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente Agemir Tonello para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto as folhas 2604/2632, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32030 Nr: 2144-59.2010.811.0051

 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: Aureliano Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as partes 

para que, 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.: 122819 Nr: 2361-58.2017.811.0051

 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: GPC, LPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17745 Nr: 374-36.2007.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ires Mariani De Col

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Cirilo - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi De Col - OAB:6381/MT, 

MARCO ANTONIO DOTTO - OAB:4628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Alexandre Lima Rossoni, inscrito 

na OAB/MT sob o nº. 18.581, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73864 Nr: 2851-56.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Vitorino de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rai Renan de Castro Barros - 

OAB:OAB/MT 15.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33085 Nr: 3204-67.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Protocolado em Campo Verde. Protocolo Nº: [A-81149] - [26/09/2018].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73398 Nr: 2385-62.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Ines dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26023 Nr: 138-16.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerência Regional de 

Reestruturação de Ativos Operacionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11945-B, Deivison vinicius - OAB:14690, 

Fábio Luis Vinicius Kunkel Lopes de Souza - OAB:14.690, JOAO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Juliano Martin Rocha - 

OAB:253333, Luana de Almeida e Almeida Barros - OAB:7381, Luiz 

Carlos - OAB:26822 B, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT, 

Marcelo Savi - OAB:40989, willian - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31971 Nr: 2085-71.2010.811.0051

 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: TCOX, Wagnel Xavier, Maria Julia Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlei da Silva Moreira, Ricardo Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Ricardo 

Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORLEI DA SILVA MOREIRA, Cpf: 

02591292167, Rg: 1.906.436-5, Filiação: Orlando de Campo Moreira e 

Lindair Maria da Silva, data de nascimento: 24/05/1986, brasileiro(a), 

natural de Chapada dos Guimarães-MT, solteiro(a), estudante e atualmente 

em local incerto e não sabido RICARDO PEREIRA DE LIMA, Cpf: 

00362329125, Rg: 1467728-8, Filiação: Edson Pereira Lima e Carmem 

Lúcia Colnago de Lima, data de nascimento: 28/09/1984, brasileiro(a), 

natural de Dom Aquino-MT, solteiro(a), agropecuarista. 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: Orlei da Silva Moreira, brasileiro, solteiro, mecânico, 

natural de Chapada dos Guimarães - MT, portador do RG sob o nº 

1906436-5 expedido pela SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Rio 

Grande do Sul nº 252, Bairro São Lourenço, em Campo Verde-MT, CEP: 

78840-000 e Ricardo Pereira de Lima, brasileiro, solteiro, agropecuarista, 

natural de Dom Aquino- MT, portador do RG sob o nº 1467728-8 expedido 

pela SSP/MT e CPF sob o número 003.623.291-25, residente e domiciliado 

na Avenida Costa e Silva nº 1288, Bairro Beiro Rio, em Dom Aquino-MT, 

CEP: 78.830-000. A autora é filha da vítima do ocorrido homicídio, ou seja, 

do falecido "CLAUDIO XAVIER", que exercia a profissão de Servente de 

Pedreiro percebendo um salário mínimo por mês. A autora dependia 

exclusivamente e financeiramente de seu pai, pois, não efetua qualquer 

tipo de renda por ser menor impúbere, e tão pouco tem a presença da mãe 

para contribuir com despesas financeiras ainda por motivo de a autora ter 

sido abandonada pela sua mãe e conseguinte vivendo com seus avós 

paternos mediante ordem judicial. A vítima sempre contribuiu com 

alimentos, dinheiro e roupas em tudo que se fazia necessário em seu lar, 

estava presente constantemente na vida de sua filha, ao longo de todo o 

seu trabalho a vítima recebia o salário mínimo vigente do País para as 

despesas e manutenção de sua família. No entanto, foram interrompidos 

todos os seus sonhos da vítima Cláudio Xavier em decorrência de sua 

morte causada pelos réus. Em virtude do mencionado crime, o Pai da 

autora veio a falecer em 31 de Outubro de 2004, com a idade de 20 (vinte) 

anos, consoante faz fé o incluso atestado de óbito. A autora hoje recebe 

cuidados dos avós paternos conforme termo de guarda definitiva 

referente ao processo 2004/28, cópia anexo. A causa da morte da vítima 

foi homicídio qualificado (motivo torpe) praticado por ORLEI DA SILVA 

MOREIRA e RICARDO PEREIRA DE LIMA, o primeiro conhecido por todos 

como "PISQUILA" e o segundo como "COBRINHA", que tiraram a vida da 

vítima de forma cruel. Consta do incluso inquérito policial, que no dia 31 de 

Outubro de 2004, por volta de 4h00min, nas proximidades do Clube Social 

e Recreativo Mutuense, situado na Avenida Pedro Celestino, sem número, 

Centro, na Comarca de Dom Aquino - MT, os réus agindo com intenção de 

matar, em concursos de pessoas, com "animus necandi", impelidos por 

motivo, torpe, com emprego de meio cruel e utilizando-se recurso que 

dificultou a defesa da vítima Cláudio Xavier, desferiu-lhe tiros contra a 
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vítima causando-lhe a morte. Segundo consta nos autos do 

processo-crime que tramitou na Única Vara Criminal da Comarca de Dom 

Aquino-MT, processo nº 33/2004. Pelo que se infere dos autos 

epigrafados, na madrugada do dia 31 de outubro de 2004, nas 

proximidades e no interior do Clube Social e Recreativo Mutuense, surgiu 

desentendimento entre diversos jovens que se divertiam no aludido clube, 

envolvendo, inclusive, a vítima Cláudio e os réus. Cessado o entreverso, 

os réus, ajustaram entre si que ir até a residência de Ricardo a fim de que 

os denunciados retornassem ao clube para dar cabo à vida de Cláudio 

Xavier. De fato, ambos retornaram para o clube, ocasião em que Orlei, 

portanto a arma de fogo emprestada por Ricardo, desfechou diversos 

tiros contra a vítima Cláudio, que fora atingida por dois projéteis, 

causando-lhe os ferimentos descritos no laudo cadavérico e mapa 

topográfico para localização de lesões, e que foram a causa eficiente da 

morte da vítima. O motivo do delito foi torpe, visto que praticado por 

vingança da vítima em virtude dos desentendimentos ocorridos naquela 

aziaga madrugada do crime. Ainda que todo recurso utilizado pelos réus 

dificultou a defesa da vítima, pois, atacou-a em momento que não 

esperava, já que ela estava desprevenida e foi surpreendida pelos réus. 

Diante dos fatos ocorridos com a morte da vítima os réus foram presos e 

incorreram no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo torpe). Nobre julgador, o 

que se espera deste honroso magistrado é que seja feita a justiça em 

todos os aspectos admitidos em Direito, ou seja, que a filha da vítima 

receba o mínimo que tem direito, a reparação material e moral. O trágico 

caso repercutiu em toda comunidade de Dom Aquino do qual os réus de 

forma cruel tiraram a vida de uma pessoa trabalhadora, honesta e querida 

por todos que a conheciam no auge de sua melhor idade, ou seja, 20 

(vinte) anos merecendo uma justa sentença reparatória. Assim, seria justo 

a reparação dos danos causados a vítima a sua filha, que hoje é criada 

por seus avós que não são aposentados e lhes faltam recursos para 

prover a vida da filha da vítima. A filha criada com muito amor e carinho se 

viu no horror da realidade fática do crime que abalou toda estrutura 

familiar e ainda ao final perdeu o que de mais precioso tinha “SEU PAI 

AMADA”. Diante do exposto, requer a V. Exa.: 1) Concessão de alimentos 

provisionais mensais em favor da Autora no importe de 1.0 (um) salário 

mínimo vigente no País para a mantença da autora, hoje equivalente a R$ 

510,00 (quinhentos e dez reais); 2) Propõe-se a presente ação de 

indenização por ato ilícito contra os Réus, querendo seja os mesmos 

citados por via postal “AR” (CPC, arts.221, I E 222), no endereço 

declinado, para contestarem, querendo, a presente ação, no prazo legal, 

sob pena de revelia, acompanhando-a até final decisão, quando a mesma 

deverá ser julgada procedente para se impor aos Réus, a condenação 

nas verbas pleiteadas, tudo atualizado monetariamente desde o evento 

(Súmula 43 do STJ), além de custas processuais e honorários 

advocatícios na base de 20 % sobre o total da condenação; 3) Produzir as 

provas em audiência, se digne V. Exa, julgar a lide, condenando-se os 

Réus a: 4) Indenizar a autora pelo dano moral, sugerindo o valor não 

inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia essa estimada ante 

inequívocas necessidades da autora e as possibilidades dos Réus, se 

assim, for o caso o entendimento do MM. Juízo; 5) Indenizar a autora pelos 

danos materiais que sofre, pleiteando-se uma pensão alimentícia 

equivalente a 1.0 (um) salário mensal, corrigidos da forma da lei a contar 

da data do evento danoso até a maioridade da autora 24 (vinte e quatro) 

anos, atualmente o valor perfaz o montante total de R$ 134.640,00 (Cento 

e trinta e quatro mil seiscentos e quarenta reais); 6) Condenar os réus a 

arcarem com o ônus da incidência do imposto de renda sobre as 

prestações ou juros, conforme Súmula 493 do STF; 7) Ao pagamento das 

custas, despesas processuais e demais cominações legais, além de 

honorários advocatícios na base de 20 % sobre as prestações vincendas, 

nos termo do art. 20 e seus parágrafos do CPC; 8) Concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, em virtude de ser a autora pobre no sentido 

legal do termo, não tendo condições de arcar com os custos da demanda 

sem prejuízo da própria subsistência; Protesta pela produção de todas as 

provas em direito admitidas, especialmente pelo depoimento pessoal dos 

Réus, oitiva de testemunhas, cujo rol segue anexo, devendo as mesmas 

serem devidamente intimadas para tal, através de “AR” ou Oficial de 

Justiça, e juntada de novos documentos, não importando tal especificação 

em limitação. Dá-se a causa o valor de R$ 235.150,00 (Duzentos e trinta e 

cinco mil cento e cinquenta reais).

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6759 Nr: 1115-18.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilario Casonatto, Izabel Bertoti Casonatto, 

Sady Casonatto, Roberto Casonatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - 

OAB:3665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1115-18.2003.811.0051 - 6759

Execução

Decisão.

Vistos etc.

A impugnação do Exequente acerca dos honorários periciais não merece 

acolhida.

De fato, a impugnação dos honorários periciais carece de maior 

fundamentação, uma vez que a Exequente somente utilizou-se de 

suposições quanto às horas necessárias para a realização dos trabalhos, 

sem, no entanto, trazer aos autos qualquer elemento que comprove que a 

realização da perícia não demandará o tempo necessário conforme 

proposta apresentada pelo Perito.

Assim, pelo exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada pela 

Exequente, mantendo-se os honorários conforme propostos pelo Perito.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de p. 210/211.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70539 Nr: 3417-39.2011.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caroline Carvalho Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 1784 Nr: 895-59.1999.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viana Transportes de Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Comércio de Combustíveis 

Ltda ME, Luiz Carlos Machado, Elvira Sousa Santos, João Machado Neto, 

Selma Aparecida Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Maria Tomadon 

Romagnoli - OAB:OAB/MT 9373, Luciana Souto Onório Lazzari - 

OAB:OAB/MT 9381, Rafaela Posser - OAB:9509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Perci Bruno Scortegagna - 

OAB:6360-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, 

retirar a carta precatória para ser distribuída na comarca de Fortaleza-CE, 

bem como comprovar nos autos a sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19011 Nr: 1313-16.2007.811.0051

 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: Valmor da Silveira Junior
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Osmar da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Luiz Foletto, no prazo de 5( cinco)dias, 

comunicar a expedição da carta de adjucação no nome de Odemir M. 

Rezende.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17716 Nr: 312-93.2007.811.0051

 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: Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida da Silva Aguiar, RC Company 

Armazéns Gerais Ltda, Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caranna Santos Duarte - 

OAB:OAB/MT 9.803, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - 

OAB:7348/MT, Walmir de Souza Gimenez - OAB:5636/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 5 (cinco) dias, para que retire a carta de 

adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79634 Nr: 127-11.2014.811.0051

 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: Aline Gomes Soares, Almira da Silva Assis Sousa, 

Carmen Cecília Schmidt, Antonio Cardoso de Paulo, Andre Pereira Lima 

Neto, Clarice Cardoso Lima Papa, Dionizia Ferreira da Silva, Elaine Marques 

Nascimento, David Saraiva, Denivaldo Rodrigues da Silva, Cleomar Porto 

Messias da Silva, Daiany Souza Ventura Porto, Edileuza Auxiliadora Silva, 

Edvaldo Gabriel, Enes de França Barbosa, Geovano de França Barbosa, 

Félix Ferreira da Silva, Hermínia Graziela Mateus Terra, Ilza Barboza dos 

Santos Marinho, Francilene Bezerra da Paz, Falmo Ianez Gonçalves 

Nunes, Eliel dos Santos, Elizangela Dias Rocha, Emanuelle Lemes de 

Figueiredo, Enos Martins de França, Francisca Mateus Ventura Souza, 

Gilberto Messias da Silva, Iraci Gonçalves Nunes, Jaciani Schmedike, Jean 

Carlos da Silva, Maria Lúcia Souza França, Paulo Augusto da Silva, José 

Lúcio Terra de Oliveira, Rute Marques Presa, Julio Pereira de Souza, 

Robson Roling, Lorival Leandro Alves, Maria Aparecida de Lima, Orenides 

dos Santos, Pedro Simplício dos Santos, Sidelvan Aires Martinel, Valdim 

Augusto da Silva, Lindinalva Ferreira da Silva, Rosimeire Murada da Luz, 

José da Conceição Cardoso, Rosana Bernardo Nogueira, Luiza Silverio 

Lima, Rafaela Pereira da Silva de Mattos Lima, Jhonys Aaugusto Silva, 

João Luiz Souza dos Santos, Josemar Rocha da Silva, Luzinaria Ferreira 

de Souza, Marcos Rodler, Maria Aparecida de Almeida Rodler, Maria 

Madalena Gonçalves, Mauro Sergio Rodrigues Leonis, Mayra Almeida 

Magalhães, Narcilio Vieira da Silva, Sidnei Hendges, Suelen Souza 

Ventura, Sueli Ribeiro Maximiliano, Vagner Antonio da Costa, Volnei Presa, 

Valéria Martins de França, Vitória Ubinski Sierota, Welen Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multiclick Brasil Publicidade Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 09/11/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13046 Nr: 2521-06.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Têxtil Condor Cotton Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aloísio da Rosa Haas - 

OAB:9038/MT, Estela Maris Pivetta - OAB:6722/MT, NÍCIA DA ROSA 

HAAS - OAB:42.782/RS, Nícia da Rosa Haas - OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 05/11/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77371 Nr: 2313-41.2013.811.0051

 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: Olivia Rosa Cristino, Maria Cleusa Sodeiro Maganha, 

Salvador Maganha - Espólio, Alcides Maganha, Maria Ivete dos Santos 

Maganha, Antonio Leme Maganha, Maria Terezinha Maganha dos Santos, 

Oswaldo Maganha, Sueleide Maria de Lima Maganha, Gisele dos Santos 

Nogueira Maganha, Ramon Maganha Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramon Maganha - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA, no prazo de 5 (cinco) dias, para que retire a 

carta de adjudicação.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001873-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

BAYER S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO MATSUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001873-52.2018.8.11.0051 Execução de Quantia Certa. 

Despacho. Vistos etc. CITE-SE a parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), bem 

como de honorários advocatícios de 10% (dez pontos percentuais) sobre 

o valor da causa (art. 827, NCPC), CONSIGNANDO-SE que, em caso de 

pronto e integral adimplemento, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do NCPC); Se o Oficial de Justiça não encontrar a 

executada DEVERÁ realizar o arresto de tantos bens do devedor quantos 

bastem para garantir a execução e prosseguir no cumprimento das 

disposições constante no § 1º do art. 830, do NCPC, independente de 

nova ordem, incumbindo à credora requerer a citação por edital, quando 

frustradas a cientificação pessoal e com hora certa; Efetivada a citação 

por hora certa (§ 1º do art. 830, do NCPC) e certificado o decurso do 

prazo para apresentação de embargos, desde já NOMEIO o Defensor 

Público atuante nesta Comarca como curador especial à parte executada, 

enquanto não for constituído advogado (art. 72, II, NCPC); Não havendo 

pagamento, PROCEDA-SE a penhora de bens da parte devedora, 

observando o disposto no art. 831 e 832, ambos do NCPC, bem como sua 

avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo auto, com a intimação da parte 

executada na mesma oportunidade (art. 829, §1º, do NCPC); Na 

eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou direitos reais sobre 

imóveis DEVERÁ o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge da parte 

executada, salvo a hipótese de ser casado em regime de separação 

absoluta de bens (art. 842, do NCPC); REGISTRE-SE, ainda, ser 

incumbência da parte exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844, do NCPC); A 

parte executada, em consonância com o art. 914, do NCPC, 

independentemente de penhora, caução ou depósito, PODERÁ se opor à 

execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231 e 915, ambos do NCPC, podendo alegar as 

matérias elencadas no art. 917, do NCPC, ATENTANDO-SE que eventuais 
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incorreções da penhora ou avaliação poderão ser impugnadas por simples 

petição (art. 917, § 1º, NCPC); ADVIRTA-SE a parte devedora que o 

oferecimento de embargos manifestamente protelatórios será considerada 

conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918, § 1º, NCPC); No prazo 

para a apresentação dos embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o pagamento de 30% do valor em execução, 

acrescidos de custas e honorários advocatícios, as partes executadas 

PODERÃO requerer o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês (art. 916, do NCPC); Formalizado o pedido de parcelamento, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias; Esgotado o prazo para o cumprimento da obrigação e 

não sendo oferecidos embargos à execução, MANIFESTE-SE a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens eventualmente penhorados. Frustrada a tentativa de 

penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a 

rigor do estabelecido no art. 921, III, do NCPC. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de 

setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001866-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (EXEQUENTE)

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001866-60.2018.8.11.0051 Execução de Quantia Certa. 

Despacho. Vistos etc. CITE-SE a parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), bem 

como de honorários advocatícios de 10% (dez pontos percentuais) sobre 

o valor da causa (art. 827, NCPC), CONSIGNANDO-SE que, em caso de 

pronto e integral adimplemento, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do NCPC); Se o Oficial de Justiça não encontrar a 

executada DEVERÁ realizar o arresto de tantos bens do devedor quantos 

bastem para garantir a execução e prosseguir no cumprimento das 

disposições constante no § 1º do art. 830, do NCPC, independente de 

nova ordem, incumbindo à credora requerer a citação por edital, quando 

frustradas a cientificação pessoal e com hora certa; Efetivada a citação 

por hora certa (§ 1º do art. 830, do NCPC) e certificado o decurso do 

prazo para apresentação de embargos, desde já NOMEIO o Defensor 

Público atuante nesta Comarca como curador especial à parte executada, 

enquanto não for constituído advogado (art. 72, II, NCPC); Não havendo 

pagamento, PROCEDA-SE a penhora de bens da parte devedora, 

observando o disposto no art. 831 e 832, ambos do NCPC, bem como sua 

avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo auto, com a intimação da parte 

executada na mesma oportunidade (art. 829, §1º, do NCPC); Na 

eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou direitos reais sobre 

imóveis DEVERÁ o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge da parte 

executada, salvo a hipótese de ser casado em regime de separação 

absoluta de bens (art. 842, do NCPC); REGISTRE-SE, ainda, ser 

incumbência da parte exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844, do NCPC); A 

parte executada, em consonância com o art. 914, do NCPC, 

independentemente de penhora, caução ou depósito, PODERÁ se opor à 

execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231 e 915, ambos do NCPC, podendo alegar as 

matérias elencadas no art. 917, do NCPC, ATENTANDO-SE que eventuais 

incorreções da penhora ou avaliação poderão ser impugnadas por simples 

petição (art. 917, § 1º, NCPC); ADVIRTA-SE a parte devedora que o 

oferecimento de embargos manifestamente protelatórios será considerada 

conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918, § 1º, NCPC); No prazo 

para a apresentação dos embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o pagamento de 30% do valor em execução, 

acrescidos de custas e honorários advocatícios, as partes executadas 

PODERÃO requerer o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês (art. 916, do NCPC); Formalizado o pedido de parcelamento, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias; Esgotado o prazo para o cumprimento da obrigação e 

não sendo oferecidos embargos à execução, MANIFESTE-SE a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens eventualmente penhorados. Frustrada a tentativa de 

penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a 

rigor do estabelecido no art. 921, III, do NCPC. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de 

setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75200 Nr: 192-40.2013.811.0051

 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): Marinho & Tavares Peixoto Ltda, Aparecido 

Tavares Peixoto, Sílvia Tedeschi Rocha Marinho, Robson Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.CONDENO, ainda, a parte 

requerente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, NCPC.P. R. I. CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE 

eventuais custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte 

sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, 

após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos 

termos da CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 13 de setembro de 

2018.André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72983 Nr: 1971-64.2012.811.0051

 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: Maria Isabel Mendonça da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762/RJ, José Eduardo Rodrigues Daleffe - OAB:11677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria rural por idade 

a requerente MARIA ISABEL MENDONÇA DA SILVA como trabalhadora 

rural, no valor mensal de 01 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 143 

da Lei 8.213/91, a partir da data da propositura da ação (10.07.2012), com 

a imediata implantação na folha de pagamento do requerido. Sobre as 

prestações em atraso deverão incidir juros de mora e correção monetária 

de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal.Condeno ainda o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos honorários advocatícios, em 

favor do causídico da autora, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 

3º do art. 85 do NCPC e Súmula 111/STJ), 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. P.R.I.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 capitulo 6, seção 16, item 29, da 
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CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ. CUMPRA-SE.Campo 

Verde - MT, 13 de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102086 Nr: 159-45.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmano da Conceição Gois

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em consultas ao sistemas disponiveis de busca de 

endereços, foi constatado que os endereços encontrados coincidem com 

os já diligênciados; QUE, INTIMO a parte requerente, a fim de solicitar 

medidas concretas para recebimento de seu crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71181 Nr: 178-90.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemiro Ferreira Pinto, Almir Ferreira Pinto, 

Mauro Aparecido Facholli, Terezinha de Jesus Dicari Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 178-90.2012.811.0051 – Código 71181

Execução de Título Extrajudicial

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco 

Cnh Capital s/a em face de Claudemiro Ferreira Pinto, Almir Ferreira Pinto, 

Mauro Aparecido Facholli e Terezinha de Jesus Dicari Facholli, todos 

qualificados no presente feito.

Extrai-se dos autos que as partes se compuseram, nos termos do acordo 

de fls. 88/89, requerendo a extinção da presente ação.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes às fls. 88/89 e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes.

 Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21665 Nr: 3983-27.2007.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNR, VNR, LR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no 

que dispõe o art. 485, III, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.ISENTO de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34395 Nr: 934-36.2011.811.0051

 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: LCdRB, GdRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 934-36.2011.811.0051 – Código 34395.

Execução de Alimentos.

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de uma execução de alimentos movida por Luigi Carlos dos Reis 

Barbosa, representado por sua genitora Gislaine dos Reis Santos em 

desfavor de Wesley Carlos Barbosa, todos devidamente qualificados.

 A parte exequente comparece aos autos e requer a extinção do 

processo, em razão do pagamento do valor executado (fls. 41).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se dos autos que razão não persiste para o prosseguimento do 

feito, uma vez que houve o integral pagamento da dívida alimentar 

executada.

Diante do exposto, tendo em vista a satisfação do débito efetuado pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 19 de setembro de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33281 Nr: 3400-37.2010.811.0051

 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: Adir Krusquevis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Caminhões, Valmir Carvalho Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A, Sonia Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Fernanda P. da S. G. 

de L. Rodrigues dos Reis - OAB:13283-E

 Autos n° 3400-37.2010.811.0051 – Código 33281

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Adir Krusquevis em 

face de Ivo Caminhões, ambos qualificados no presente feito.

Extrai-se dos autos que as partes se compuseram, nos termos do acordo 

de fls. 141/142, requerendo a extinção da presente ação.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes às fls. 141/142 e DECLARO, 

por consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC.
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Por corolário, DETERMINO a baixa da restrição do veículo de carga 

discriminado à fl. 142.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes.

 Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120479 Nr: 1394-13.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1394-13.2017.811.0051 (código 120479)

Busca e Apreensão.

Sentença.

Vistos etc.

Omni s/a – crédito, financiamento e investimento, instituição financeira já 

qualificada, propôs ação de busca e apreensão em face de Andre Nunes 

da Silva, também já qualificado.

Extrai-se dos autos que o requerente pugna pela desistência da presente 

ação, bem como pela baixa de eventual restrição judicial incidente sob o 

bem (Ref. 42).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o autor não tem interesse no prosseguimento do feito. De 

igual modo, constata-se que não houve a triagularização processual, o 

que dispensa a providência prevista no §4º do art. 485 do NCPC.

 Diante do exposto, por não ser o caso incidência do § 4º do art. 485 do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pelo requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

 DETERMINO o recolhimento dos mandados de busca e apreensão 

eventualmente expedidos.

Custas pendentes, se houverem, ficarão a encargo da parte autora.

DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa.

Publique-se e intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152851 Nr: 5654-02.2018.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrosseds Produtos Agropecuários Ltda, Marcelo 

Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação dos embargantes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias: a) tragam aos autos a planilha do débito, nos 

termos do que preconiza o art. 917, §3º do NCPC, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou da não apreciação da mencionada alegação, em 

consonância com o disposto no art. 917, §4º, I e II do NCPC e b) 

comprovem a ausência de recursos para o pagamento das custas e 

despesas processuais (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Campo 

Verde, 18 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões, Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 387 Nr: 2077-07.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacir Antoninho Rech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cláudio Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, José 

Aparecido Martins Junior - OAB:12.375-A/MT, Luciana Bárbara Silva 

Tagliari Marquetti - OAB:MT/9.349, Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT, Perci Bruno Scortegagna - OAB:6360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Monteiro da 

Silva - OAB:12.392/GO, Edina Naves de Paula - OAB:34473-A, Fábio 

de Oliveira Rosa Torres - OAB:259814, Sebastião Pires de Moraes 

- OAB:4891/GO

 I N T I M O o advogado(a) Jose Antonio Farias, para devolução dos autos 

nº 2077-07.2004, Protocolo 387, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31229 Nr: 1339-09.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Neves Guedes, Geraldo Neves 

Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:16433-B

 Certifico e dou fé, que INTIMO o executado, na pessoa do seu 

procurador, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de 

fls.49/53, no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6641 Nr: 997-42.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalúrgica São Luiz Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Pires de Moraes - 

OAB:4891/GO

 I N T I M O o advogado(a) Jose Antonio Farias, para devolução dos autos 

nº 997-42.2003, Protocolo 6641, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33172 Nr: 3291-23.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Barbieri de Oliveira Bassanesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3291-23.2010.811.0051 – Cód. 33172.

Execução Fiscal.

 Vistos etc.

Denota-se que, apesar da numeração e código fazerem referência ao 

presente feito, o petitório juntado às fls. 60/61 apresenta nome de pessoa 

diversa.

 Ante ao exposto DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte exequente para 

proceder com as retificações necessárias.

 Cumpra-se.
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Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18390 Nr: 502-56.2007.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERTEC- Impermeabilizações e Const. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/133 – Cód. 18390.

Execução Fiscal.

 Vistos etc.

Antes da análise do pedido de fls. 69/70, determino a intimação da parte 

exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o processo com 

cópia do contrato social ou outro documento capaz de comprovar que 

Helio José da Silva Junior e Sergio Santana Silva são sócios da empresa 

Devedora.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde/MT, 06 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29953 Nr: 3981-86.2009.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

José Luis Blaszak - OAB:10778 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . Feitas tais ponderações e considerando que as diligências 

requeridas foram todas infrutíferas, DEFIRO o pedido de fls. 47/48, para 

tanto DETERMINO a expedição de mandado judicial de penhora, a fim de 

que sejam constritos tantos bens quantos bastem para o adimplemento da 

dívida, inclusive aqueles que guarnecem o estabelecimento da parte 

devedora, devendo o Sr. Oficial de Justiça AVALIAR tais bens e intimar, 

na mesma oportunidade, o executado.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Campo Verde/MT, 10 de setembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76413 Nr: 1376-31.2013.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Marcos Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1376-31.2013.811.0051 – Cód. 76413.

Execução Fiscal.

 Decisão.

Vistos etc.

Considerando que não foram ultimadas as diligências em busca de bens 

da parte executada e por tratar-se de medida excepcional, POSTERGO a 

apreciação do pedido de requisição de imposto de renda da parte 

devedora.

Por corolário, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos certidão negativa de imóveis 

da parte executada nesta Comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 05 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15823 Nr: 1735-25.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli, Neuri Antonio 

Frozza, Dirceu Júlio Duarte, Ester Carmela Baum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que a parte exequente utilizou a data do 

vencimento do título como parâmetro para apuração do débito, NÃO 

ACOLHO os cálculos apresentados pelo credor.Intime-se o exequente 

para acostar aos autos a estimativa do quantum debeatur tendo como 

parâmetro a cotação do produto na data do pedido da conversão da 

obrigação (dia 23.09.2016 – fls. 179), sob pena de restar inviabilizada a 

imediata conversão da execução em quantia certa.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde - MT, 13 de setembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17909 Nr: 647-15.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, Edvaldo Lonardoni, Cristiane Serpeloni Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Processo nº 2007/42 (Código 17909).

Execução.

Decisão.

Vistos etc.

De proêmio, defiro o pedido da exequente e CONVERTO a penhora online 

de fls. 141/143 em pagamento parcial e DETERMINO a transferência do 

referido montante para a conta bancária indicada pela exequente (fls. 

217).

 No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida às fls. 211/212, 

intimando-se a exequente para indicar outros bens passíveis de penhora 

de propriedade da parte executada ou requeiram o que entenderem de 

direito, sob pena de suspensão da execução.

Intime-se.

Campo Verde-MT, 05 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34815 Nr: 1354-41.2011.811.0051

 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: Sandino José de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Autos nº 1354-41.2011.811.0051 (Código 34815).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Considerando que a parte exequente concorda com os valores indicados 

pelo INSS às fls. 186/190 (fls. 191), HOMOLOGO o valor apontado pela 

autarquia previdenciária, na importância de R$ 23.138,23 (vinte e três mil, 

cento e trinta e oito reais e vinte e três centavos), referente ao valor 

principal, bem como a importância de R$ 2.313,82 (dois mil, trezentos e 

treze reais e oitenta e dois centavos) atinente aos honorários 
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advocatícios, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

EXPEÇA–SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV), instruindo-o 

com os documentos necessários.

CUMPRA-SE, expedindo o que for necessário.

Campo Verde - MT, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82532 Nr: 2224-81.2014.811.0051

 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: Rogerio Miranda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabemi Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA DE FARIAS MELO 

SANTOS - OAB:135.132/RJ, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 Processo nº 2224-81.2014.811.0051 – Código 82532.

Cobrança.

Decisão.

Vistos etc.

De início, defiro o pedido do advogado da parte requerida (fls. 93/95), e 

restituo o prazo de apresentação de recurso, devendo a intimação ser 

direcionada ao advogado Renato Chagas Correia da Silva – OAB/MT 

8.184-A, do dispositivo da sentença prolatada nos autos, a fim de 

assegurar o amplo direito de defesa da parte, razão pela qual indefiro o 

pedido de fls. 92.

 No mais, atente-se a secretaria no tocante ao cadastramento dos 

advogados no Sistema Apolo, conforme preceitua o art. 194, Parágrafo 

único da CNGC.

Campo Verde - MT, 05 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22662 Nr: 633-94.2008.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Borges de Morais Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 Processo nº 633-94.2008.811.0051 – Código nº 22662

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18342 Nr: 490-42.2007.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodinei Nunes Frazão ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2007/118 – Código 18342.

Execução.

 Despacho.

Vistos etc.

Prosseguindo De início, convém explicitar que diante da atual sistemática 

adotada pelo Novo Código de Processo Civil a requisição de informações 

sobre o endereço da Parte Executada nos cadastros de órgãos públicos é 

pressuposto para o deferimento da citação por edital, a fim de esgotar 

todos os meios para a cientificação pessoal (art. 256, § 3º, do NCPC).

 Na hipótese em apreciação, nota-se que os dados constantes nos autos 

são insuficientes para a pesquisa junto ao SIEL – Sistema de Informações 

Eleitorais. Todavia, autorizam a busca de endereços pelos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, uma vez que consta do processo que a 

Parte Executada RODINEI NUNES FRAZÃO - ME, está inscrita sob o CNPJ 

nº 05691356000132.

Deste modo, POSTERGO análise do requerimento de fls. 54/57 para após a 

tentativa de busca nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, que 

desde já determino.

 Por fim, sendo noticiado endereço diverso do constante dos autos, desde 

já, DETERMINO a tentativa de localização pessoal, nos termos da decisão 

de fls. 11.

Caso contrário, autos conclusos para deliberação.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24958 Nr: 2910-83.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 Processo nº 2910-83.2008.811.0051 (Código 24958).

Cumprimento de sentença.

Sentença

 Vistos etc.

Trata-se de um cumprimento voluntário de sentença movido por MARCO 

ANTÔNIO DOTTO em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados nos autos.

Em analise dos autos, denota-se que às fls. 88/90 o executado apresenta 

comprovante de pagamento.

Por corolário, o exequente informa que concorda com o cálculo 

apresentado pelo executado e requer o levantamento do valor depositado 

(fls. 92).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que a parte exequente concorda com os valores depositados 

pelo executado (fls. 92).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 
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art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor do exequente, 

observando a conta indicada às fls. 92.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde-MT, 19 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12717 Nr: 2192-91.2005.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackris Implementos e Peças Agric. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Processo nº 2192-91.2005.811.0051 – (Código 12717)

Execução Fiscal.

Decisão.

Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do processo, conforme requerido pela 

Fazenda exequente, à fls. 126.

Aguarde-se o decurso do prazo previsto, após intime-se a exequente 

para requerer o que entender de direito no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 13 de setembro de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27581 Nr: 1662-48.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerência Regional de 

Reestruturação de Ativos Operacionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanor Motter, Ivo Roque Motter, Marisete Maria 

Sulenta Motter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Processo nº 2009/134 (Código 27581).

Execução.

 Decisão.

Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 117/118 na forma postulada.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde – MT, 03 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17248 Nr: 3139-14.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Rodolfo, José Antônio Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Pires de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Autos n° 3139-14.2006.811.0051 - 17248

Execução

Decisão.

Vistos etc.

De proêmio, considerando que desde a data do requerimento já 

transcorreu prazo superior aos 60 dias de suspensão pretendida, tem-se 

que o pedido perdeu seu objeto.

Sendo assim, DETERMINO a intimação do Exequente para que no prazo de 

10 (dez) dias indique bens à penhora, postulado as demais providência 

que entender pertinente, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a rigor 

do estabelecido no art. 921, III, do NCPC.

 Após, CERTIFICADA a inércia da parte credora, ORDENO, desde logo, a 

suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, sobrestando igualmente a 

prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Por corolário, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação das partes ou o 

advento do prazo prescricional, contado a partir do término do período de 

suspensão.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16913 Nr: 2817-91.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Rodolfo, José Antônio Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Pires de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2817-91.2006.811.0051 - 16913

Execução

Decisão.

Vistos etc.

De proêmio, considerando que desde a data do requerimento já 

transcorreu prazo superior aos 60 dias de suspensão pretendida, tem-se 

que o pedido perdeu seu objeto.

Sendo assim, DETERMINO a intimação do Exequente para que no prazo de 

10 (dez) dias indique bens à penhora, postulado as demais providência 

que entender pertinente, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a rigor 

do estabelecido no art. 921, III, do NCPC.

 Após, CERTIFICADA a inércia da parte credora, ORDENO, desde logo, a 

suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, sobrestando igualmente a 

prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Por corolário, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação das partes ou o 

advento do prazo prescricional, contado a partir do término do período de 

suspensão.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 10121 Nr: 1696-96.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha, Elizeth Christóvão da Rocha, 

Mauro Aparecido Facholli, Anderson Sérgio dos Santos, Sheila Gonçalves 

dos Santos, Terezinha de Jesus Dicari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Perrone de Aragão - 

OAB:112.622-E/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2004/266 (Código 10121).

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

Considerando que o falecimento da executada ELIZETH CRISTÓVÃO DA 
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ROCHA é fato público e notório nesta urbe, SUSPENDO o curso 

processual, nos termos do artigo 921, inciso I e artigo 313, inciso I, ambos 

do Novo Código de Processo Civil, e DETERMINO a intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia 

da certidão de óbito da de cujus, bem como proceda a regularização do 

polo passivo da presente ação.

CONSIGNE-SE que, a priori, aplicam-se as disposições contidas no art. 75, 

VII e art. 618, I ambos do NCPC, os quais estabelecem que, até que ocorra 

a partilha dos bens objeto da herança, o espólio, representado por seu 

inventariante, é quem detém legitimidade ativa e passiva para estar em 

juízo. DEVERÁ, portanto, a parte exequente comprovar a qualidade de 

inventariante da pessoa indicada para representar o espólio.

Por outro lado, inexistindo a comprovação de inventário e, tendo em vista 

que não se pode permitir a citação de um só herdeiro como representante 

de todos, DEVERÁ a parte exequente declinar a qualificação e endereços 

acerca de todos os herdeiros da de cujus ELIZETH, a fim de regularizar o 

polo passivo da presente ação, sob pena extinção do feito.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 17 de setembro de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31229 Nr: 1339-09.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Neves Guedes, Geraldo Neves 

Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:16433-B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no 

que dispõe o art. 485, III, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.ISENTO de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde/MT, 30 de agosto de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000986-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA LUZ ISIDORO (REQUERENTE)

MARIA CRISTINA GAIO ISIDORO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 27/11/2018 ás 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. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-24.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

VITAL RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR (ADVOGADO(A))

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CANDIDO PINHO 03047158169 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora, para no prazo legal informar endereço atualizado da parte 

requerida ou requerer o que entender de direito. Maria Divina Alves 

Feitosa Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-58.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE FERNANDES AQUINO (ADVOGADO(A))

MACCARI & MACCARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

WENDER COSTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL R2M PRINT EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/12/2018 ás 13:00, 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. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MERJANIS ROSA COELHO (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/12/2018, às 13h20min, 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: 1000693-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR (ADVOGADO(A))

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CANDIDO PINHO 03047158169 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 
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o dia 03/12/2018, às 10h20min, 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010478-77.2009.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

MIRIAN SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUTEMBERGUE VIEIRA DE MORAES (EXECUTADO)

JAMES DOS SANTOS POETA (EXECUTADO)

CRAL COBRANCA E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Certifico que a citação do executado Lutembergue Vieira de Moraes 

encontra-se impossibilitada de ser realizada porque não há nos autos o 

seu número de CPF. Desse modo, a juíza titular deste Juizado Especial não 

consegue realizar a busca do endereço dele nos sistemas InfoJud e SIEL. 

Diante disso, torna-se inviável que apenas dois dos três demandados 

sejam citados para a audiência de conciliação porque, obviamente, esta 

não se realizará com a ausência de um deles. Logo, é prudente a 

intimação da autora, na pessoa de seu patrono, para que se manifeste a 

respeito e requeira o que entender de direito.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64366 Nr: 3479-38.2017.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOVILINA ALVES RIBEIRO FERREIRA, 

Rg: 21748861, Filiação: Olindina Alves da Silva e Pompilio Antonio Ribeiro, 

data de nascimento: 09/08/1969, brasileiro(a), natural de General 

Carneiro-MT, convivente e atualmente em local incerto e não sabido 

ESPEDITO ALVES DA SILVA, Filiação: Maria Rita Alves e Francisco Alves 

Filho, data de nascimento: 25/06/1958, brasileiro(a), natural de 

Uberaba-MG, trabalhador rural. 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 e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

reputo as medidas concedidas no presente feito, ressaltando-se que 

havendo necessidade de medida em razão de fato novo, deverá ser 

formulado pedido em novo expediente, pelo que REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.Sem custas nos 

termos do artigo 28 da Lei n.º 11.340/06 c/c a Lei 1.060/50. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.Às providências. Cumpra-se.Canarana, 10 de 

agosto de 2018.Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isadora Maria de Souza 

Brito, digitei.

Canarana, 26 de setembro de 2018

Maria Amelia Dedone Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63375 Nr: 2877-47.2017.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HERMES SILVESTRE VIECZOREK, Cpf: 

48746835172, Rg: 0721 766-8, Filiação: Stanislau Vieczorek e de Silvia 

Rubleski, data de nascimento: 14/01/1969, brasileiro(a), natural de Campo 

Novo-PR, solteiro(a), agricultor, Telefone 66 99637-3056. 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: Vistos, etc.Tratam-se os presentes autos de pedido de medidas 

protetivas de urgência requeridas por Carlise Melz, em razão de atos 

praticados por Hermes Silvestre Vieczorek..O pedido em questão 

baseou-se no crime de injúria, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 e 

fora pleiteado pela vítima diretamente na presença da autoridade policial, 

que encaminhou o referido expediente até esta unidade judiciária. As 

medidas foram deferidas às fls. 08/09.A vítima, devidamente intimada a fim 

de informar a necessidade da manutenção das medidas protetivas 

deferidas, informou que não tem interesse na continuidade da medida (fls. 

25/26).Instado a se manifestar o Ministério Público requereu a extinção do 

feito.Vieram-me os autos conclusos.É o breve relatório. Passo à decisão. 

Trata-se de MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA postulada pela ofendida 

(qualificada nos autos), diante das investidas ilícitas do requerido 

perpetradas no ambiente de relação doméstica e familiar. O exame dos 

autos permite vislumbrar que as partes são legítimas e estão bem 

representadas, assim como inexistem nulidades ou irregularidades 

pendentes de solução, cabendo, portanto, o julgamento do feito no estado 

em que se encontra, com base do art. 355, I, do Novo Código de 

Processual Civil, já que toda a prova necessária ao exame do meritum 

causae se encontra nos autos. Nesse diapasão, verifica-se que a 

requerente postulou medida protetiva em seu benefício diante das 

investidas ilícitas do requerido perpetradas no ambiente de relação 

doméstica e familiar.Compulsando os autos, verifica-se que em 

manifestação o Ministério Público requereu a revogação das medidas 

protetivas deferidas, inexistindo motivos para a continuidade das medidas 

protetivas deferidas. Assim, analisando a certidão d26, vislumbra-se que 

as medidas protetivas de urgência deferidas, não mais se afiguram 

imprescindíveis e necessárias. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, reputo as medidas concedidas no presente feito, 

ressaltando-se que havendo necessidade de medida em razão de fato 

novo, deverá ser formulado pedido em novo expediente, pelo que 

REVOGO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sem fundamento no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil.Sem custas nos termos do artigo 28 da Lei n.º 11.340/06 

c/c a Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 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 APOLO/TJMT.Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isadora Maria de Souza 

Brito, digitei.

Canarana, 26 de setembro de 2018

Maria Amelia Dedone Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46508 Nr: 2402-96.2014.811.0029

 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: Luiz Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SANCHES LACERDA, ESPÓLIO DE 
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EDWARD PEREIRA DE LACERDA, PAULO SILLAS LACERDA, WILSA 

SOUSA ITACARAMBI LACERDA, STELLA MARIS LACERDA VIEIRA, JOSÉ 

VIEIRA JUNIOR, LILLIAN SANCHES LACERDA MORAES, NAÍME MÁRCIO 

MARINS MORAES, EDWARD ROBINSON LACERDA, ERIKA ANTUNES 

LACERDA, MARYLAND SANCHES LACERDA, MIRIAN SANCHES 

LACERDA GOLEMBIOUSKI, WENDELL SANCHES LACERDA, CLAUDIA 

PEREIRA SOARES SANCHES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Vieira Junior - 

OAB:3969, THAIS VIANA FRAIBERG - OAB:19833/O, TÚLIO MORTOZA 

LACERDA - OAB:15039

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, desapensei destes autos os de nº 

127-09.2016.811.0029 - Código 52878 da Ação de Exceção de 

Incompetência em razão do lugar, proposta por Wesley Sanchez 

Lacerada, nos termos da decisão de fls. 291/92.

 Canarana - MT, 26 de setembro de 2018.

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62469 Nr: 2366-49.2017.811.0029

 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: DLAJ, LFAJ, TAJ, PGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGJ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZADORA LOPES NOGUEIRA 

REIS - OAB:21035/O

 Vistos etc.

Dou por encerrada a instrução.

Considerando as informações apresentadas nos presentes autos, em 

especial, de que o autor recebe benefício do INSS e ainda que está 

recebendo R$ 4.000,00 parcelados até a data de 10/01/2020, bem ainda 

que o autor apesar dos problemas de saúde que apresenta, em verdade 

estaria com condições de ajudar na criação dos três filhos, modulo o valor 

inicialmente firmado para 50% de salário-mínimo mensal, a ser descontado 

diretamente do INSS, em favor de Poliana Gomes de Araújo, CPF 

036.746.511-65, conta bancária na Caixa Econômica Federal, Agencia 

1308, Conta Poupança (operação 013), Conta 80.933-0, em favor dos 

menores Davi Lucas Araújo Joaquim, Luiz Felipe Araújo Joaquim, Tawany 

Araújo Joaquim.

Considero ainda que como até o presente momento, não houve 

contribuição ordinária com gastos de saúde, cuja autora revela que tem 

aumentado, como problemas como neurologista e oftalmologista, que os 

filhos tem precisado, sempre na via particular, que o requerido seja 

obrigado a custear 50% dos valores gastos a esse título com despesas 

médicas e de saúde.

Como referência que até o presente momento a autora não tem recebido 

qualquer auxílio, determino que seja Oficiado à empresa indicada às fls. 24 

para que proceda o depósito de 50% dos valores revertidos no acordo, 

para em favor de Poliana Gomes de Araújo, CPF 036.746.511-65, conta 

bancária na Caixa Econômica Federal, Agencia 1308, Conta Poupança 

(operação 013), Conta 80.933-0, em favor dos menores Davi Lucas 

Araújo Joaquim, Luiz Felipe Araújo Joaquim, Tawany Araújo Joaquim, ou 

seja, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até a data de janeiro/2020.

Expeça-se o necessário.

 Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61307 Nr: 1746-37.2017.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCÉLIA LEÓNIDA BATISTA DA SILVA, 

Cpf: 55592155204, Rg: 7479769, Filiação: Claudilene Batista da Silva, data 

de nascimento: 17/01/1994, brasileiro(a), natural de Santarém-PA, 

convivente, Telefone (66) 9 9998-8337 e atualmente em local incerto e não 

sabido DIEGO DOS SANTOS SOUZA, Cpf: 01913799212, Rg: 6841669, 

Filiação: Eliete dos Santos Souza, data de nascimento: 15/10/1991, 

brasileiro(a), natural de Santaraém-PA, convivente, ajudante de pedreiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc.Tratam-se os presentes autos de pedido de medidas 

protetivas de urgência requeridas por Lucélia Leonida Batista da Silva, em 

razão de atos praticados por Diego dos Santos Souza.O pedido em 

questão baseou-se no crime de lesão corporal, com as implicações da Lei 

n.º 11.340/06 e fora pleiteado pela vítima diretamente na presença da 

autoridade policial, que encaminhou o referido expediente até esta unidade 

judiciária. As medidas foram deferidas às fls. 28/29Não havendo 

manifestação das partes, determinou-se a intimação da vítima a fim de 

informar a necessidade da manutenção das medidas protetivas deferidas 

(fls. 34).A vítima não foi localizada, sendo informado pela pessoa que 

reside no imóvel que a desconhece (fls. 43.Instado a se manifestar o 

Ministério Público requereu a extinção do feito, (fls. 43).Vieram-me os 

autos conclusos.É o breve relatório. Passo à decisão. Trata-se de MEDIDA 

PROTETIVA DE URGÊNCIA postulada pela ofendida (qualificada nos 

autos), diante das investidas ilícitas do requerido perpetradas no ambiente 

de relação doméstica e familiar. O exame dos autos permite vislumbrar que 

as partes são legítimas e estão bem representadas, assim como inexistem 

nulidades ou irregularidades pendentes de solução, cabendo, portanto, o 

julgamento do feito no estado em que se encontra, com base do art. 355, I, 

do Novo Código de Processual Civil, já que toda a prova necessária ao 

exame do meritum causae se encontra nos autos. Nesse diapasão, 

verifica-se que a requerente postulou medida protetiva em seu benefício 

diante das investidas ilícitas do requerido perpetradas no ambiente de 

relação doméstica e familiar. Compulsando os autos, verifica-se que em 

manifestação o Ministério Público requereu a extinção das medidas de 

proteção, por não ter a vítima interesse na continuidade da mesma, 

inexistindo motivos para a continuidade das medidas protetivas deferidas. 

Assim, analisando a certidão de fls. 37 e 42, informando que a vítima, não 

foi localizada, vislumbrando-se que as medidas protetivas de urgência 

deferidas, não mais se afiguram imprescindíveis e necessárias. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, reputo as 

medidas concedidas no presente feito, ressaltando-se que havendo 

necessidade de medida em razão de fato novo, deverá ser formulado 

pedido em novo expediente, pelo que REVOGO A LIMINAR DEFERIDA e 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, III, do Código de Processo Civil.Sem custas nos termos do 

artigo 28 da Lei n.º 11.340/06 c/c a Lei 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isadora Maria de Souza 

Brito, digitei.

Canarana, 27 de setembro de 2018

Maria Amelia Dedone Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

 [ CERTIDÃO - INTIMAÇÃO

Tendo em vista a Correição - 2018,

solicito a todos os Advogados à devolução na Secretaria da Segunda 

Vara da

Comarca de Canarana/MT todos os processos que se encontram em 

carga, com

urgência, conforme relação em anexo.

Advogado: Dimitri Mello

Minucci 66-3478-3787 9959-5656

Devolver

em: Data
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Carga: 19/06/2018 16:12:38

Código:54680

Número Único: 1098-91.2016.811.0029 Execução de Título

Extrajudicial->Processo de Execução-

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 27/07/2018 15:12:01

Código:61360

N ú m e r o  Ú n i c o :  1 7 7 0 - 6 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 2 9  E x e c u ç ã o  d e 

Alimentos->Execução de

Título Judicial->Processo de

 Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 30/07/2018 16:12:32

Código:67989

Número Único: 2251-91.2018.811.0029 Carta Precatória->Cartas->Outros

Procedimentos->PROCESSO

 CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Edson Rocha

34781592 9988-8608

Devolver

em: Data

Carga: 24/09/2018 14:53:05

Código:1601

Número Único: 37-31.1998.811.0029 Execução de Tí tu lo 

Extrajudicial->Processo

de Execução->PROCESSO

 CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado:

Edson Rocha 34781592 9988-8608 1

Advogado: Élson

Antonio Ferreira 066 99533533 66 3478-2970

Devolver

em: Data

Carga: 20/07/2018 13:29:31

Código:51775

Número Único: 2668-49.2015.811.0029 Execução Fiscal->Processo de

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO

 TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 07/08/2018 13:59:48

Código:5470

N ú m e r o  Ú n i c o :  4 2 5 - 8 9 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 0 2 9  P r o c e d i m e n t o 

Ordinário->Procedimento de

Conhecimento->Processo de

 Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Élson Antonio Ferreira 066 99533533 66 3478-2970 2

Advogado: Fabio

Roberto Ucker 34781532

Devolver

em: Data

Carga: 02/08/2018 14:29:54

Código:60053

Número Único: 1028-40.2017.811.0029 Alimentos - Lei Especial Nº

5.478/68->Procedimentos Regidos por

 Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de

 Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 03/09/2018 15:39:40

Código:62443

Número Único: 2349-13.2017.811.0029 Alimentos - Lei Especial Nº 

5.478/68->Procedimentos

Regidos por

 Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de

 Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 03/09/2018 15:39:40

Código:52543

N ú m e r o  Ú n i c o :  3 1 1 1 - 9 7 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 2 9  E x e c u ç ã o  d e 

Alimentos->Execução de

Título Judicial->Processo de

  

 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 03/09/2018 15:39:40

Código:43818

Número Único: 169-29.2014.811.0029 Inventário->Procedimentos 

Especiais de

Jurisdição Contenciosa-

>Procedimentos Especiais->Procedimento de

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

 TRABALHO

Advogado: Fabio Roberto Ucker 34781532 4

Advogado: Guilherme

Leite Rodrigues 66 99988-9383 66 3478-3960

Devolver

em: Data

Carga: 07/08/2018 14:03:23

Código:66788

Número  Ún i co :  1358 -03 .2018 .811 .0029  Cumpr imen to  de 

sentença->Procedimento de

Cumprimento de

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

TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 20/08/2018 13:25:23

Código:53829

Número Único: 572-27.2016.811.0029 Execução de Título

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO

 CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 29/08/2018 14:16:14

Código:61052

N ú m e r o  Ú n i c o :  1 6 0 0 - 9 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 2 9  E x e c u ç ã o  d e 

Alimentos->Execução de

Título Judicial->Processo de

 Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver em: Data

Carga: 06/09/2018 16:55:37

Código:46571

Número Único: 2451-40.2014.811.0029 Execução de Título

Extrajudicial->Processo de Execução-

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 06/09/2018 16:55:37

Código:15786

Número Único: 1488-76.2007.811.0029 Execução Fiscal->Processo de

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO

 TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 10/09/2018 14:53:43

Código:53815

Número Único: 561-95.2016.811.0029 Execução de Título

Extrajudicial->Processo de Execução Trabalhista-

>Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Advogado: Guilherme Leite Rodrigues 66 99988-9383 66 3478-3960 

7

Advogado: Juliano

Cargneluti Pit 66-34783157 66-9989-3111

Devolver

em: Data
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Carga: 29/08/2018 14:36:33

Código:51316

Número Único: 2431-15.2015.811.0029 Execução Fiscal->Processo de

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO

 TRABALHO

Advogado: Juliano Cargneluti Pit 66-34783157 66-9989-3111 1

Advogado: Leoveral Francisco Lopes 66 3478-1148 9988-8360  2

Advogado: Márcio

Rogério Paris 66 3478-1511 66 9988-8613

Devolver

em: Data

Carga: 07/08/2018 14:38:30

Código:42958

N ú m e r o  Ú n i c o :  1 8 5 5 - 9 0 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 2 9  P r o c e d i m e n t o 

Ordinário->Procedimento de

Conhecimento->Processo

 de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 07/08/2018 14:38:30

Código:43049

Número Único: 1947-68.2013.811.0029 Inventário->Procedimentos 

Especiais de

Jurisdição Contenciosa-

>Procedimentos Especiais->Procedimento de

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

 TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 07/08/2018 15:13:22

Código:18620

Número Único: 1834-90.2008.811.0029 Ação de Alimentos->Processo de

Conhecimento->Seção Cível-

>JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Devolver

em: Data

Carga: 07/08/2018 15:13:22

Código:65573

N ú m e r o  Ú n i c o :  5 2 0 - 6 0 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 2 9  C u m p r i m e n t o  d e 

sentença->Procedimento de

Cumprimento de

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

TRABALHO

Devolver

em: Data

Carga: 11/09/2018 13:00:46

Código:62364

Número Único: 2303-24.2017.811.0029 Ação Penal - Procedimento

Ordinário->Procedimento Comum-

>PROCESSO CRIMINAL

Advogado: Márcio Rogério Paris 66 3478-1511 66 9988-8613 5

Advogado: Walter

Custódio da Silva 66 9714-6650

Devolver

em: Data

Carga: 11/09/2018 16:46:23

Código:24783

Número Único: 2594-68.2010.811.0029 Execução Fiscal->Processo de

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO

 TRABALHO

Advogado: Walter Custódio da Silva 66 9714-6650 1

Advogado: Wisamara

Oliveira da Silva 66 992041694

Devolver

em: Data

Carga: 16/08/2018 15:12:30

Código:55823

N ú m e r o  Ú n i c o :  1 7 1 9 - 8 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 2 9  A l i m e n t o s  - 

Provisionais->Processo

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E

 DO TRABALHO

Advogado: Wisamara Oliveira da Silva 66 992041694 1

 

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63914 Nr: 3202-22.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LUIZ MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E 

MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação da Correição 2018, nos termos da 

legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, impulsiono os autos, a 

fim de proceder a intimação do Exequente por seu Procurador para que 

comprove nos autos a distribuição da Carta Precatória de Citação, fls. 39.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56274 Nr: 2020-35.2016.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DADALT, MARCO ANTONIO GANZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Henrique 

Staniszewski - OAB:12972-A/MT

 Ante o exposto, por considerar devido o débito e condigna a negativação 

de nome dos requerentes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pelos autores na exordial. Em sintonia com o princípio da causalidade, 

CONDENO os autores ao pagamento das custas e despesas processuais 

e honorários advocatícios, no importe equivalente a 10 % (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa.INDEFIRO o pedido de condenação dos 

requerentes em litigância de má-fé, haja vista não restar configurada 

qualquer das hipóteses previstas no art. 80, CPC. No mais, EXTINGUO o 

processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVO com as 

baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo.Intimem-se 

por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53492 Nr: 413-84.2016.811.0029

 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: TMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 413-84.2016.811.0029 – Código: 53492

Vistos.

Defiro os pedidos de letra “b” e “c”, da cota ministerial de fls. 53/54.

 Intime-se o requerente, por Dje, para que apresente os documentos 

requeridos pelo “parquet”.

 Ademais, DESIGNO audiência de interrogatório do interditando PAQUÍ 

MARCELO KAMAYURÁpara o dia 29 de outubro de 2018, às 15h00min 

(horário de Cuiabá/MT).

Notifique-se o Ministério Público Estadual. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44187 Nr: 546-97.2014.811.0029

 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
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Lopes Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Thales Rezende de Paula - OAB:OAB/MT 

11.922

 Processo nº 546-97.2014.811.0029 – Código: 44187

Vistos.

 Houve despacho saneador à fl. 863, determinando a intimação das partes 

para produção de provas.

 À fl. 866, o “parquet” manifestou-se pela produção de prova testemunhal, 

conforme indicado na inicial (fl. 22).

 O requerido, de igual sorte, pugnou pela prova testemunhal, indicando o 

rol às fls. 877/879.

Vislumbro esgotada a prova testemunhal apresentada pelo Ministério 

Público, haja vista a oitiva das testemunhas indicadas a desistência das 

demais. No entanto, vislumbro que o mesmo não ocorreu em relação às 

testemunhas pelo requerido.

Assim sendo, intime-se o requerido, por Dje, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar acerca da reiteração ou dispensa da oitiva de testemunhas 

indicadas.

 Em seguida, retornem os autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50266 Nr: 1885-57.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CONZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Átila Ezequiel Cancian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleise Fulber Caumo - 

OAB:12.224/MT

 Processo nº 1885-57.2015.811.0029 – Código: 50266

Vistos.

 Em termos de audiências conciliatórias, fora constatada a ausência do 

executado, conforme se infere às fls. 28 e 40.

Em análise à manifestação de fl. 31, vislumbro que a justificativa do 

executado não se mostra plausível. Ademais, em posterior audiência, este, 

de igual sorte, se ausentou.

Assim sendo, o condeno em multa de 1% (um por cento) sobre o valor da 

causa, conforme previsão do art. 334, §8º, CPC.

 No mais, aguarde-se o julgamento dos embargos á execução 

apresentados em auto apenso (Cód. 51402).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51402 Nr: 2494-40.2015.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Átila Ezequiel Cancian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA CONZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleise Fulber Caumo - 

OAB:12.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIENE FRANCIELI DO 

AMARAL - OAB:19214/O

 Processo nº 2494-40.2015.811.0029 – Código: 51402

Vistos.

 Conforme se infere às fls. 56 e 67, fora constatada ausência do 

embargante em audiências conciliatórias.

Assim sendo, o condeno em multa de 1% (um por cento) sobre o valor da 

causa, conforme previsão do art. 334, §8º, CPC.

 Nos termos do art. 920, inciso II, CPC, DESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 29 de Outubro de 2018, às 16h00min 

(horário oficial do MT).

Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

patrono das partes juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação 

(AR) e do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes, por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53570 Nr: 464-95.2016.811.0029

 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: LENITA SOARES DA MOTA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo 

Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do teor da retro decisão, intimem-se as partes para manifestarem 

acerca do prosseguimento do feito.

 Não havendo pedidos, desde já, determino o arquivamento dos autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49250 Nr: 1368-52.2015.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino José Cottica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Processo nº 1368-52.2015.811.0029 – Código: 49250

Vistos.

 Vislumbro válida a citação da executada (certidão de fl. 27/v°), nos 

termos do art. 183, §1°, CPC.

Ademais, considerando que não foram interpostos embargos contra a 

presente execução, HOMOLOGO o valor apresentado pelo exequente em 

inicial, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se a devida Requisição de Pagamento ao Responsável Legal 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT), conforme 

preconiza o artigo 535, §3º, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65574 Nr: 521-45.2018.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDO, MSDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se a demanda de execução de alimentos em que GABRIEL LIMA DE 

OLIVEIRA, neste ato representado por sua genitora Maria Sônia da Costa 

Silva, move em face de ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos processuais, sobreveio manifestação do 

exequente de que o executado faleceu, ocasião em que requereu a 

extinção do processo (fl. 35).

 É o relatório. Decido.

 Desde já, arbitro honorários à advogada dativa nomeada à fl. 34, no 
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importe a 0,5 URH, nos termos do art. 303, §2º, CNGC e determino, de igual 

sorte, a expedição de certidão em favor desta, para que se proceda à 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos do §3º, do referido 

consectário legal.

Ademais, o documento acostado na fl. 36 informa que o executado veio a 

óbito em 02.06.2018, ou seja, durante o deslinde deste processo.

Em decorrência disto, o processo em tela não se revela mais útil para o fim 

inicialmente proposto, tendo em vista a perda superveniente do seu objeto.

 Diante do exposto, tendo em vista a perda superveniente do interesse 

processual, JULGO EXTINTO este processo sem a resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte, conhecendo à 

autora, as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 1.060/50 (LAJ), motivo 

pelo qual deixo de condená-la em custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62589 Nr: 2446-13.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE DE JESUS 

PORTO SILVA SCOTTON - OAB:20659/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECRETO a revelia, nos termos do art. 344, CPC, presumindo verdadeiras 

as alegações apresentadas pela requerente. Apesar de revel, fica-lhe 

assegurado o direito de intervir em qualquer fase do processo, 

recebendo-o no estado em que se encontra, nos termos do art. 346, 

CPC.iv. Pagamento de aluguéis vencidosAdemais, vislumbro que o 

requerido deixou de cumprir a decisão judicial de fls. 36/37. Assim sendo, 

nos termos do art. 139, inciso IV, CPC, DETERMINO a intimação pessoal 

deste, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento à requerente 

dos aluguéis vencidos, contados desde a data da citação, bem como, 

proceder à juntada de comprovante dos referidos valores. Em caso de 

inércia, desde já, determino a saída do requerido do imóvel, no prazo 

improrrogável de trinta dias.v. Audiência de conciliação, instrução e 

julgamentoNo mais, vislumbro a necessidade de realização de oralidade, a 

fim de se averiguar elementos objetivos da união estável, motivo pelo qual 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29 de 

outubro de 2018, às 18h00min (horário oficial do MT).Nos termos do art. 

357, §4º e art. 450, ambos CPC, intimem-se as partes, para apresentarem, 

no prazo de dez dias, o rol de testemunhas a serem inquiridas em juízo. 

Saliento que o comparecimento das testemunhas se dará, 

independentemente de intimação, conforme prevê o art. 455, CPC. 

Intimem-se as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 307-25.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ WILTON ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, Kátia Alessandra Fávero Alves - OAB:167929/SP, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 26/27.

Oficie-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar a 

transferência dos valores de fls. 07/10, para uma conta judicial vinculada 

ao Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso-MT, devendo a 

Coordenadoria de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso-MT vincular o valor transferido ao processo em epígrafe.

 Cumprida a providência, expeça-se alvará de liberação do numerário 

depositado juntamente com seus rendimentos para o Sistema de Depósitos 

Judiciais que deverá creditar/transferir o valor para Conta Corrente n° 

30591-X, Agência 0571-1, Banco do Brasil S/A, de titularidade do 

representante legal do autor, Moacir Jesus Barbosa, inscrito sob o CPF n° 

133.407.768-14.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais.

 Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28617 Nr: 121-41.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano P. de Moura - ME, Odair Rodrigues de 

Moura, Ana Paula de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Eduardo de Amorim 

Xavier - OAB:16524/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO1ª) Dia 13 de 

novembro de 2018, a partir das 10h00min horas, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e online constar, Rua 

Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br.2ª) Dia 13 de novembro de 2018, a partir das 

13h00min, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e 

online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – 

Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46166 Nr: 2126-65.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2126-65.2014.811.0029 – Código: 46166

Vistos.

 Vislumbro válida a citação do executado (certidão de fl. 29), nos termos 

do art. 183, §1°, CPC.

Ademais, considerando que não foram interpostos embargos contra a 

presente execução, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

exequente à fl. 33, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se a devida Requisição de Pagamento ao Responsável Legal 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT), conforme 

preconiza o artigo 535, §3º, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 28 de setembro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47421 Nr: 262-55.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE GALVÃO ATAÍDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18.109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 262-55.2015.811.0029 – Código: 47421

Vistos.

 Deixo de analisar os pedidos pendentes, ante a incompetência do juízo.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 41.

 Às providências. Cumpra-se.
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Canarana, 28 de setembro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45140 Nr: 1315-08.2014.811.0029

 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: Edvaldo Carvalho Noleto, EDGAR FERREIRA REGO, 

Eduilda Caetano de Jesus, Elenita Beal Accadroli, FRANKESLANE DA 

ROSA ALVES GUIMARAES, FLAVIO RIBEIRO PEREIRA, IVAN LOCH, 

GLEDES JUSSARA VARGAS KROMBAUER, GUILHERME JUNIOR 

POZZOBON, Ilneide Lopes da Costa, Helga Strege de Oliveira, Greci 

Terezinha Broch, GLAUCIA GALVÃO ALVES ARAÚJO, GILMAR JANDREI 

SCHWAAB, Ivanilde Dias de Oliveira, IVANES LUCIMAR ZANIN, IDILHO 

SICHILERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1315-08.2014.811.0029 – Código: 45140

Vistos.

 Analiso a impugnação à execução de fls. 531/545.

 INDEFIRO o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, bastando 

os cálculos apresentados pelos exequentes (fls. 460/529), os quais, 

desde já, HOMOLOGO para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

A análise de eventual incorporação está preclusa, pois o momento para 

discussão da matéria seria no processo de conhecimento.

Quanto ao pedido de dedução de percentual referente à Previdência 

Social, constata-se que este não se encontra previsto em acórdão, motivo 

pelo qual não deve ser discutido em fase de cumprimento de sentença.

 Certificada a preclusão, expeçam-se os competentes precatórios/RPVs 

aos autores, nos termos do cálculo apresentado à fl. 529, observando as 

formalidades de praxe, conforme previsão do art. 535, §3º, incisos I e II, 

do CPC.

 Sendo confirmada a disponibilização, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento da quantia em favor dos credores.

Com a expedição, intime-se a parte autora, por Dje, para levantamento do 

alvará em secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, conclusos os autos para deliberações necessárias, 

inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Canarana, 28 de setembro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47419 Nr: 260-85.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18.109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 260-85.2015.811.0029 – Código: 47419

Vistos.

 Deixo de analisar os pedidos pendentes, ante a incompetência do juízo.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 46.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 28 de setembro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42163 Nr: 1029-64.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismerinda Alves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1029-64.2013.811.0029 – Código: 42163

Vistos.

Ante o deslinde da causa, com o devido recolhimento de alvará 

(fls.115/116), e a inexistência de novos pedidos, determino o 

arquivamento dos autos, com as baixas de estilo.

 Cumpra-se.

Canarana, 28 de setembro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28579 Nr: 83-29.2012.811.0029

 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: BB Leasing S.A-Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y.B. Lagasse e Cia LTDA, CELI LAGASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 245/246, a fim de determinar o levantamento do 

valor remanescente pago a título de diligência do oficial de justiça, 

devendo ser observada a conta informada à fl. 245/v°.

Realizada a citação dos requeridos, certifique-se a secretaria quanto ao 

decurso de prazo em caso de inércia dos requeridos, ou quanto à 

tempestividade em caso de apresentação de resposta.

 Cumpridas as determinações, intime-se o requerente para manifestar-se 

no prazo legal.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28150 Nr: 2023-63.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chemtura Indústria Química do Brasil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro São Gabriel Insumos Agrícolas Ltda, 

RONALDO ZANON, JANETE INÊS MARCON ZANON, ALDO LOUREIRO DE 

ALMEIDA, Lucimeire Antonio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, José Ercilio de Oliveira - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680/MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222/MT

 Vistos.

 INDEFIRO o pedido de fl. 247, ante o teor da avaliação de fl. 166/167.

No mais, vislumbro que a carta precatória atingiu sua finalidade, sendo 

juntada aos autos a penhora da parte ideal do imóvel de matrícula n° 8.353, 

bem como, a avaliação e a penhora no imóvel de matrícula n° 1.868.

 Assim sendo e tendo restado infrutífera a tentativa de conciliação entre 

as partes, DETERMINO a intimação da exequente para manifestar-se no 

prosseguimento do feito.

 No mais, ante a juntada de substabelecimento de fl. 282/v°, DETERMINO à 

secretaria, a renovação de cadastro do representante legal no sistema 

informatizado, bem como, a inclusão na capa dos autos.

 Intime-se a exequente, por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26180 Nr: 10-91.2011.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina Quirino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para condenar o Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS a conceder à autora o benefício de auxílio-doença pelo prazo 

de 06 (seis) meses, contados da data da realização do laudo pericial 

(02/09/2016) até a expectativa de recuperação definitiva (02/03/2017), 

constando os seguintes dados:a)O NOME DO SEGURADO: JOSELINA 

QUIRINO DA SILVAb)O BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO DOENÇA, 

INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO (PROPORCIONAL) 

;c)A RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO REFERÊNCIA NA INICIAL;d)A 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (02/09/2016 – DATA DO LAUDO 

PERICIAL)e)DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA 

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.Por consequência, EXTINGUO o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.CONDENO o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, 

sobre o valor da condenação até a data da sentença, conforme Súmula 

111 do STJ.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22892 Nr: 697-05.2010.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Buuron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:OAB/MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A

 Vistos.

 Trata-se de processo em que se faz necessária a análise técnica.

À fl. 287, fora nomeado perito e determinado o pagamento dos honorários 

periciais “pro rata”, devendo as partes promover o depósito integral do 

valor, ficando autorizado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

dos honorários para realização dos trabalhos.

 À fl. 298/300, a empresa nomeada para perícia manifestou aceite pelo 

encargo processual e requereu honorários no importe a R$ 4.480,00 

(quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), por entender se tratar de serviço 

de significativa amplitude e complexidade.

 À fl. 302/305, o exequente manifestou-se acerca do valor dos honorários 

periciais, por considerar elevado o valor cobrado, requerendo a redução 

do quantum para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

No caso em tela, a necessidade de perícia encontra-se baseada no 

montante da condenação, mediante a análise de cédula rural n° 

88/00479-1.

 A fim de ser arbitrado o quantum dos honorários periciais, deve se 

analisar a natureza da perícia e suas respectivas especificações, dentre 

as quais a relevância e a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, 

sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes e o 

valor da causa.

 Assim sendo e em respeito ao princípio da razoabilidade, FIXO os 

honorários periciais contábeis em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 287.

Intimem-se as partes e cientifiquem-se aos peritos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21995 Nr: 2715-33.2009.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edilia Gomes Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, comprovado nos autos o vínculo familiar do requerente, e 

sendo este herdeiro da falecida, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

habilitação formulado na exordial, devendo à secretaria fazer as 

anotações devidas, inclusive, na contracapa dos autos. Presentes os 

pressupostos, DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe as isenções previstas na Lei n.º 1.060/50. Poderá, 

entretanto, este juízo, revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo 

necessitado.No mais, INTIME-SE o habilitado para manifestar-se acerca da 

juntada de fls. 312/317.Em seguida, retornem-me os autos 

conclusos.Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14288 Nr: 13-85.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferticana Comércio e Representações Ltda, 

Jussemara Teresa de Campos, Gregório José Willers, AUTO POSTO 

GARAPU LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610-MT, Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 Vistos.

 Diante da atualização do débito (fl. 80/v°), intimem-se os executados, nos 

termos do art. 829, caput, CPC, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

a quitação da dívida.

Por ocasião da constrição patrimonial referenciada deverá o oficial de 

justiça proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a 

executada, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins 

do artigo 915, do mesmo diploma legal.

Após, intime-se o credor da aludida penhora.

Caso não encontre a executada, sejam arrestados tantos bens quantos 

bastem para a garantia da dívida (artigo 830 do CPC).

Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, registrando que, em sendo efetuado 

o pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, parágrafo 1º, NCPC).

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27512 Nr: 1381-90.2011.811.0029

 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 CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR NICOLAI, EVERTON NICOLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:OAB/MT 15687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/MT 

14469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da certidão negativa de leilão judicial de fl. 317, manifeste-se o 

exequente.

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19262 Nr: 2484-40.2008.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusanice Duarte da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 369 de 704



 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do Juízo, 

nos termos do artigo 455, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

patrono da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 

03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação (AR) e do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17266 Nr: 488-07.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 216, determinando a expedição de alvará para 

levantamento de valores depositados em conta judicial.

Observe-se a conta indicada à fl. 216.

 Cumpridas as providências, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52718 Nr: 3217-59.2015.811.0029

 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: OLIVIA DOS SANTOS MONTEIRO, ANAIR BORGES 

SEIBERT, Maria Sônia Gomes Barbosa, Cleia Fernandes da Silva, Odete 

Schwartz, ROSANGELA ADRIANA ZALAMENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 1.022, inciso II, CPC, RECEBO os 

embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de 

sanar erro material.Assim sendo, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do 

CPC, FIXO os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação.Saliento que, nos termos do art. 85, § 4°, inciso II, 

CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente 

ocorrerá quando liquidado o julgado.No mais, mantenho a decisão 

homologatória de fl. 254/256.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28002 Nr: 1874-67.2011.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Alves Siqueira - 

OAB:14311-A/MT, Bruno Coutinho Destro - OAB:21302/0, Diego 

Antônio Martins - OAB:20429/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B, Marcel Alexandre Lopes - OAB:2.273 OABMT

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença (fls. 759/761).

INTIME-SE o requerido, pessoalmente, para:

a) No prazo de 10 (dez) dias, juntar o comprovante de pagamento das 

custas processuais (fls. 750/753).

Não ocorrendo o adimplemento, nos termos do item 2.28.2 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, acrescido pelo Provimento n.º 40/2014-CGJ, 

determino à Sra. Gestora Judiciária que encaminhe ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de ofício, os documentos constantes na referida 

normativa.

Anote-se a pendência das custas na margem da distribuição, nos termos 

do item 2.14.11 da CNGCJ/MT.

b) No prazo de 60 (sessenta) dias, realizar a partilha, compensação e/ou 

pagamento de bens, nos termos da sentença de fls. 549/565, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por atraso no cumprimento da ordem 

judicial, que deve ser contada após o vencimento do prazo estipulado, na 

forma do artigo 536, §1°, do CPC.

Transcorrido in albis o prazo, certifique-se a secretaria.

 Após, INTIME-SE a exequente, por Dje, para que se manifeste requerendo 

o que entender de direito.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42390 Nr: 1271-23.2013.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Zangirolami, Mônica Govari Zangirolami, 

ODEMAR GOVARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Soares s/a, Credifribra S.A Credito 

Financiamento e Investimento, Banco Fibra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - 

OAB:7402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:24730/PR, Paulo Marcos de Campos Batista - OAB:23457/GO

 Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta o 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, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, 

na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, 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. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que 

somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo 

primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º, 

CPC. A Secretaria deverá observar, para o adequado cumprimento do 

disposto no §3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo para 

pagamento voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 525), será 

admitida, tão somente, a carga cópia e consulta dos autos no balcão 

serventia, a fim de se cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, 

do CPC, posto que essa disposição determina a existência de um prazo 

para a parte e a determinação de uma diligência a ser praticada por este 

Juízo.Certifique-se a secretaria quanto a tempestividade das 

manifestações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52909 Nr: 77-80.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Roberto Ucker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Vislumbro válida a citação da executada (certidão de fl. 27/v°), nos 

termos do art. 183, §1°, CPC.

Ademais, considerando que não foram interpostos embargos contra a 

presente execução, HOMOLOGO o valor apresentado pelo exequente em 

inicial, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.
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Expeça-se a devida Requisição de Pagamento ao Responsável Legal 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT), conforme 

preconiza o artigo 535, §3º, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51141 Nr: 2330-75.2015.811.0029

 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: CELIO APARECIDO POLATO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B, Marcelo da Cunha Marinho - OAB:202844/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do Juízo, 

nos termos do artigo 455, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

patrono da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 

03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação (AR) e do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57087 Nr: 2505-35.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Borges da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

 Trata-se de execução de título extrajudicial em que o Banco Bradesco 

move em face de Mouro Borges da Silva Junior.

 Devidamente citado, o executado manifestou-se às fls. 65/67, propondo a 

dação no bem veículo Toyota, modelo Hillux SR, cor prata, 

fabricação/modelo 2012/2013, placa EYV8855/SP, Renavam n° 

501464034, em pagamento pelo débito. E ainda, requereu a entrega de 

recibo de propriedade do referido, o qual se encontra em poder do 

exequente.

 Às fls. 72/74, o exequente manifestou-se contrário aos pedidos do 

executado, requerendo o prosseguimento da presente ação.

 Houve tentativa de conciliação entre as partes, a qual restou infrutífera, 

conforme se infere à fl. 79.

É o relatório. Decido.

 A dação em pagamento é um acordo de vontade, em que o credor aceita 

receber prestação diversa da que lhe é devida, conforme prevê o Código 

Civil:

Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que 

lhe é devida.

O doutrinador Sílvio de Salvo Venosa bem esclarece: “Se o credor 

consentir, a obrigação pode ser resolvida substituindo-se seu objeto. 

Dá-se algo em pagamento, que não estava originalmente na obrigação. 

Esse é o sentido da datio in solutum. Só pode ocorrer com o 

consentimento do credor, pois ele não está obrigado a receber nem 

mesmo coisa mais valiosa”.

No que se refere ao caso em tela, apesar do executado ter oferecido um 

veículo como pagamento do débito, o exequente manifestou rejeição a 

dação, de modo que não se mostra possível o pedido de fls. 65/67.

Ademais, no que se refere ao pedido de entrega de recibo de propriedade 

do referido, o qual se encontra em poder do exequente, vislumbro que 

este em nada influencia o mérito e nem mesmo é causa de discussão em 

ação executória, motivo pelo qual deve ser indeferido.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pelo executado às fls. 

65/67 e determino o prosseguimento da execução.

 Intime-se o exequente para manifestar-se o que de direito.

 Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59562 Nr: 748-69.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Carlos Roquetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Cardoso - 

OAB:OAB/PI 8732

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial pelas razões 

alinhavadas e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, declarando 

quitado o débito trabalhista oriundo de saldo referente ao FGTS. Ademais, 

determino o levantamento do valor depositado em favor da parte 

requerida, mediante a expedição de alvará judicial.Sem custas ou 

despesas processuais.Certifique-se o trânsito em julgado. Resgatado o 

valor, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59805 Nr: 896-80.2017.811.0029

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR FAORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumprida a liminar e efetuada a busca e apreensão do veículo (certidão 

de fl. 49), constato que o requerido não fora cientificado da restrição para 

manifestar-se nos autos.

 Ademais, o requerente pugnou pela pesquisa de endereço, a fim de se 

localizar o requerido. No entanto, não demonstrou infrutífera a tentativa de 

se obter a informação por via diversa.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de fl. 53, por considerar que os pedidos 

apresentados ao Poder Judiciário devem ser realizados quando esgotadas 

as possibilidades de serem obtidos mediante via extrajudicial, haja vista se 

tratar de “ultima racio”.

 Intime-se o requerente para indicar o atual endereço do requerido, no 

prazo de cinco dias.

Cumprida a determinação, intime-se o requerido para manifestar-se, nos 

termos do art. 3°, do Decreto-lei nº 911/69.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59201 Nr: 538-18.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Valeriano Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo 
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requerente em exordial. Em julgamento conjunto da reconvenção, 

DECLARO a exigibilidade da dívida oriunda do contrato apresentado à fl. 

53.Por consequência, EXTINGUO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Com 

fundamento no princípio da causalidade, CONDENO o requerente ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento 

de multa, nos termos do art. 334, §8º, CPC, a qual fixo em 1% (um por 

cento) do valor da causa. No que tange aos honorários advocatícios, com 

supedâneo no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, CONDENO o 

requerente ao pagamento da verba no equivalente a 10 % (dez por cento) 

do valor da causa. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. 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 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47818 Nr: 489-45.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Barboza da Silva Sippert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Apesar de haver incorreção quanto ao número e código processual 

indicado à fl. 46, entendo se tratar de mero erro material, o qual, em nada 

corrompe o andamento processual ou o conteúdo da decisão 

correspondente, de modo que não se faz necessária correção.

Ademais, em atenção às fls. 42/43, vislumbro que o valor remanescente 

encontra-se em conta judicial.

Assim sendo, intime-se a parte exequente para manifestação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53450 Nr: 383-49.2016.811.0029

 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: ELOIR FASSBINDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - 

OAB:OAB/BA 24.143

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de:a) DECLARAR a inexistência do débito referente às seis primeiras 

parcelas do parcelamento, no valor de R$ 128,97 (cento e vinte e oito 

reais e noventa e sete centavos) cada.b) CONDENAR a empresa 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para a autora, devendo tal valor ser 

monetariamente corrigido e acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do 

Código Civil.c) DETERMINAR o cancelamento definitivo dos protestos 

efetuados referente aos débitos em discussão no caso em tela.d) 

EFETUAR o levantamento do depósito efetuado nos presentes autos, em 

favor do requerido.Por conseguinte, confirmo a tutela de urgência e 

EXTINGUO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.A título de sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º 

do CPC. Transitado em julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46303 Nr: 2238-34.2014.811.0029

 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: NILTON ANTONIO OHLAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT-13245-A

 Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada pelo executado 

às fls. 113/116.Ademais, HOMOLOGO o cálculo atualizado apresentado à 

fl. 123, para fixar o valor da execução em R$ 9.032,52 (nove mil e trinta e 

dois reais e cinquenta e dois centavos). Intime-se o executado para 

adimplir ao débito, no prazo legal, sob o pena de incidência de multa diária, 

a qual desde já, fixo em R$ 50,00 (cinquenta reais).Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29002 Nr: 507-71.2012.811.0029

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCL, AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que concerne ao pedido de fl. 114, vislumbro que os honorários já 

foram arbitrados à fl. 84, motivo pelo qual determino, tão somente, a 

expedição de certidão em favor da advogada dativa, para que se proceda 

à cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 303, §3º, 

CNGC.

Desde já, arbitro honorários ao advogado dativo nomeado à fl. 113 no 

importe a 0,5 URH, nos termos do art. 303, §2º, CNGC e determino, de igual 

sorte, a expedição de certidão em favor desde, para que se proceda à 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos do §3º, do referido 

consectário legal.

Por fim, diante da manifestação de fl. 107, vista dos autos à Defensoria 

Pública Estadual.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59630 Nr: 785-96.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLMAR GOLDONI, Sadi Antônio Turra, Hermes Corbari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VIDA NOVA DE 

CANARANA, ALTEMIR JOSÉ SANGALETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 Vistos.

 Em atenção às fls. 148/153, vislumbro que o juízo de segunda instância 

manteve a decisão de fl. 33/34, que indeferira o pedido liminar.

Ademais, o processo encontra-se acostado com a defesa e réplica das 

partes.

Assim sendo, intimem-se as partes, por Dje, para que manifestem acerca 

da produção de provas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41068 Nr: 2372-32.2012.811.0029

 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 Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Tanguro LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:25.276/PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 53.612
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 241/242.

Determino a substituição do polo ativo da demanda, constando apenas 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, devendo a secretaria, realizar as 

modificações de praxe na capa dos autos e em sistema informatizado.

 Ademais, intime-se o requerente para manifestar-se pelo prosseguimento 

do feito, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo por 

desídia processual.

 Intime-se. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19019 Nr: 2223-75.2008.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Schneider

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:16653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante ao termo de destituição apresentado pela requerente, DEFIRO o 

pedido de fl. 189, a fim de determinar a habilitação exclusiva do 

representante legal da autora, Sidnei Rodrigues de Lima, com o devido 

cadastro nos sistema informatizado e capa dos autos.

 Ademais, considerando a concordância da autarquia quanto aos valores 

(fl. 190/v°), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente às fls. 

184/186, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

DETERMINO a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2001.

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.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16460 Nr: 2161-69.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Fidelis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em conformidade com o princípio do contraditório, DEFIRO o pedido de fl. 

165, a fim de remeter o presente auto e os embargos à execução de Cód. 

44478 à autarquia executada, para que se manifeste, no prazo legal.

Em seguida, certifique-se a secretaria quanto à tempestividade da 

manifestação.

Cumpridas as determinações, intime-se a parte autora para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18112 Nr: 1337-76.2008.811.0029

 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): Ferticana Comércio e Representações Ltda, 

Jussemara Teresa de Campos, NELSON RIBEIRO DE MOURA, GABI WINCK 

RIBEIRO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216/PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16.988, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT, Nelson Feitosa - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 É o relatório. Decido. Inicialmente, deixo de julgar extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, ante a falta 

de intimação pessoal da parte para suprir o ato no prazo legal, nos termos 

do previsto no §1º, do mesmo dispositivo legal. Desse modo, aproveito os 

autos e determino o prosseguimento do feito.De antemão, determino a 

remessa dos autos à gestora da central de arrecadação para certificação 

do pagamento de custas processuais pelas partes, nos termos da 

sentença de fls. 105/115. Não sendo o caso de pagamento, intimem-se as 

partes para, no prazo de dez dias, juntar comprovante de pagamento de 

referidos encargos processuais.Ademais, postergo a análise de bloqueio 

de valores/veículos, ante a apresentação de impugnação ao cumprimento 

de sentença por parte dos fiadores. Intimem-se as partes para 

manifestarem acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

183/186, bem como, intimem-se os executados para manifestarem sobre 

cálculos de fls. 204/205. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22914 Nr: 719-63.2010.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVINO BILAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

 Trata-se de processo em que se faz necessária a análise técnica.

À fl. 552, fora nomeado perito e determinado o pagamento dos honorários 

periciais pelo exequente, devendo as partes promover o depósito integral 

do valor, ficando autorizado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

dos honorários para realização dos trabalhos.

 À fl. 562/564, a empresa nomeada para perícia manifestou aceite pelo 

encargo processual e requereu honorários no importe a R$ 4.480,00 

(quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), por entender se tratar de serviço 

de significativa amplitude e complexidade.

 À fl. 568/569, o exequente manifestou-se acerca do valor dos honorários 

periciais, por considerar elevado o valor cobrado, requerendo a redução 

do quantum para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

No caso em tela, a necessidade de perícia encontra-se baseada no 

montante da condenação, mediante a análise de cédula rural n° 

88/00505-4.

 A fim de ser arbitrado o quantum dos honorários periciais, deve se 

analisar a natureza da perícia e suas respectivas especificações, dentre 

as quais a relevância e a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, 

sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes e o 

valor da causa.

 Assim sendo e em respeito ao princípio da razoabilidade, FIXO os 

honorários periciais contábeis em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 552.

Intime-se o exequente, por Dje e cientifiquem-se aos peritos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28938 Nr: 443-61.2012.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neila de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carvalho Dias Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Costa Gonçalves dos 

Santos - OAB:315700/SP, Roberta de Castro Paula - OAB:269029/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzia Guerra de Oliveira 

Rodrigues Gomes - OAB:SP/111.577- MS/

 Vistos.
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 Defiro o pedido de fl. 509.

 Determino à secretaria a transferência de valor oriundo de bloqueio 

BacenJud, para conta corrente: Banco Bradesco, Agência 2291-8, conta 

corrente n° 302-6, de titularidade de Neila de Castro, CPF n° 

503.000.401-72.

Acerca do pedido de restrição de bens imóveis (fl. 524), intime-se a 

exequente para indicar e especificar o bem, do qual se requer a 

constrição.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28901 Nr: 406-34.2012.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO ABILIO GROMANN

 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:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

tendo em vista a ausência de qualidade de segurada especial.Por 

consequência, EXTINGUO o processo com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.Contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que 

a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do 

art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Canarana, 28 

de setembro de 2018.Arthur Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16380 Nr: 2086-30.2007.811.0029

 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): Elcio da Silva Ramalho-ME, Elcio da Silva 

Ramalho, Eduardo da Silva Ramalho, Isabel Aparecida Nagasava Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

 Ante o teor do petitório de fl. 189, levando em consideração que a 

discussão cinge-se a direito patrimonial disponível, bem como, que o Novo 

Código de Processo Civil prima pela cooperação entre as partes para a 

solução amigável da demanda (art. 6°, CPC), ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para 

possível solução consensual da lide, observando-se o disposto no artigo 

334, do Novo Código de Processo Civil.

Para tanto, intimem-se as partes para que compareçam perante este juízo, 

no Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o 

seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos.

Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

No mais, EXPEÇA-SE alvará para levantamento de valores bloqueados (fls. 

182/184), devendo ser observada a conta indicada à fl. 190.

 Às providências. Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 11721 Nr: 26-21.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alindo Moergener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 26-21.2006.811.0029 – Código: 11721

Vistos.

 Em análise aos autos, depreende-se que inúmeras foram as tentativas 

para garantia do débito.

 Assim sendo, havendo bens de propriedade do executado e visando a 

garantia da execução, mantendo a decisão que determinou a penhora dos 

bens informados à fl. 156.

Inclusive, é de ressaltar que o próprio exequente informou a nova 

localização dos bens a serem penhorados, conforme fls. 167, estando a 

penhora pendente de pagamento de custas para o cumprimento de 

diligência.

 Assim sendo, intime-se o exequente, para, no prazo de cinco dias, juntar 

aos autos, comprovante de pagamento de diligência, observando o 

previsto em certidões de fls. 170/171.

Em seguida, expeça-se mandado de penhora.

 No mais, defiro o pedido para expedição de ofício ao SERASA, a fim de 

promover a inscrição do devedor ALINDO MOERGENER neste órgão.

 Oficie-se. Intime-se por Dje. Cumpra-se.

Canarana, 28 de setembro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53594 Nr: 477-94.2016.811.0029

 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: Luciano Monteiro do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firma Individual Walter Kalkmann, Espolio de 

Walter Kalkmann, Gisela Kalkmann, Jose Altemir Ortolan, VINICIUS SOUZA 

DA SILVA, SÉRGIO GIACOMOLLI, Almiro Octávio Bier, Urbano Bruno 

Heinrich, VALÉRIA SIQUEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, presentes os requisitos para a usucapião extraordinária, 

deve-se fazer prevalecer a função social da posse conferindo à autora o 

título aquisitivo da propriedade do imóvel usucapiendo, dada a 

comprovação do exercício da posse ininterrupta por, no mínimo, onze 

anos (documento de fl. 21/22). A posse é justa e ininterrupta, pois, como 

se pode inferir em declarações prestadas pelos confinantes Almiro 

Octávio Bier e Vinícius Souza da Silva, e pressupor pela inércia dos 

demais, não houve oposição àquela situação de fato.Dispositivo.Ex positis, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO INTEIRAMENTE PROCEDENTES 

os pedidos aduzidos por LUCIANO MONTEIRO DO PRADO para 

DECLARAR a aquisição do bem imóvel urbano lote n° 06, quadra n° 166, 

localizado no loteamento Jardim Tropical, nesta comarca, decidindo o feito 

com resolução de mérito.Nos termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a 

presente sentença, meramente declaratória da aquisição da propriedade 

imóvel, servirá de título para o registro no cartório respectivo.O registro no 

serviço de imóveis não dependerá do pagamento do imposto de 

transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição da 

propriedade.A fim de privilegiar os atos processuais já realizados, aí 

incluído o reconhecimento do pedido por parte do requerido, limito os 

efeitos da ausência de oposição à transferência do imóvel à não 

condenação do requerido nos honorários advocatícios e custas 

processuais.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54602 Nr: 1044-28.2016.811.0029

 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: LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305, Raquel 

Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29 de 

Outubro de 2018, às 14h40min (horário oficial do MT).

Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do Juízo, 

nos termos do artigo 455, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

patrono das partes juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação 

(AR) e do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes, por Dje. Notifique-se o Ministério Público Estadual. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45138 Nr: 1313-38.2014.811.0029

 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: MARIA FATIMA DE OLIVEIRA SEHENN BIESEK, MEIRE 

ROBERTA ANDRADE LIMA, MARIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA, Marceli 

Teresinha Thomas Langer Costa, Marlei Ferla Dalmoro, MARIA ALDEIDE DE 

LIMA, Rosirene Noronha da Silva, Raimunda de Abreu Dias, Neide 

Schwartz, Rosilda Alves Guimarães, MARIELI GOVARI DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca da impugnação à 

execução de fls. 494/506, no prazo legal.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26564 Nr: 432-66.2011.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, Melchior Fülber Caumo, 

Márcio Rogério Paris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romio Auto Posto e Transportadora Ltda, 

ANTONIO RENILDO MIKOCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT

 Vistos.

 Verifico que a representante legal da exequente não fora intimada e que 

esta é a responsável pelo pagamento de diligências para intimação do 

executado.

Assim sendo, intime-se a exequente, Sinalta Propista Sinalização 

Segurança e Comunicação Visual Ltda, por Dje, para que efetue o 

pagamento da diligência, no prazo de cinco dias.

 Mantendo-se inerte, intime-se a exequente, pessoalmente, para cumprir a 

determinação, no referido prazo (art. 485, §1º, CPC), sob pena de 

extinção por desídia processual.

 Ademais, por considerar que a execução a ser prosseguida se refere, 

tão somente, ao crédito principal condenado em sentença, determino a 

correção na capa dos autos, a fim de constar, devidamente, as partes e 

seus procuradores.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28212 Nr: 2085-06.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C de Jesus Porto Silva - ME, Leonardo 

Gonçalves Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Eduardo de Amorim 

Xavier - OAB:16524/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 198.

Intime-se o exequente para, no prazo legal, manifestar-se acerca penhora 

havida no veículo.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-79.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000149-79.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Tendo em vista que 

as partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre 

elas, sendo disponíveis os direitos disputados, homologo, por sentença, 

dando à lide resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Novo 

Código de Processo Civil, o acordo entabulado para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. Fica constituído, para todos 

os fins, o título executivo judicial. Consigno que o valor do acordo foi 

depositado pelo acordante/Requerido em conta judicial, diante do que se 

faz necessário a expedição de Alvará para a transferência do valor à 

parte acordante/Requerente. Isso posto, uma vez satisfeita a obrigação 

pactuada em acordo, julgo extinto o processo COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo Código de Processo 

Civil. Expeça-se o Alvará Judicial competente para o cumprimento desta 

determinação. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 30 de 

agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-54.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA SPENGLER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA CANDIDO ALMEIDA LOPES (EXECUTADO)

 

Processo nº 1000140-54.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Verifica-se que 

consta a informação do total cumprimento da obrigação que foi objeto 

desses autos, razão pela qual não há alternativa a este Juízo senão a de 

julgar extinto por sentença o processo. Isso posto, uma vez satisfeita a 

obrigação pelo executado, julgo extinto o processo COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo Código de Processo 

Civil. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Cátia 
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Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 31 de 

agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-12.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

A. NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINOMAR CEZAR DIAS VIEIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo 

acerca do ofício nº 203/2018, constante no ID do documento: 15610203, 

para as providências ali constantes, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Canarana-MT, 28 de setembro de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010223-44.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (ADVOGADO(A))

JOAO GILBERTO LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PANE VIDAL (ADVOGADO(A))

F 1 SUPRIMENTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo 

acerca da devolução da missiva juntada conforme ID do documento: 

15513095, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 28 de 

setembro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-47.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA ROCKENBACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

GILMARIA DE ANDRADE PINTO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000080-47.2018.8.11.0029 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. A matéria de 

fato controvertida nos autos foi exaustivamente demonstrada, sendo 

percorridos todos os atos processuais, culminando com a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Restou claro a amizade entre a parte 

autora e a testemunha Delma Cristina de Souza, motivo pela qual classifico 

seu depoimento como informante. Registro, inicialmente, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Ao sentenciar, o Juiz deve 

adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime, com 

amparo na inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95, que 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”. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a 

sentença. Trata-se de ação de indenização por danos morais interposta 

pela parte autora em desfavor da atual esposa de seu ex-marido, ora 

requerida. Em síntese, a autora sustenta que foi casada com o atual 

esposo da requerida por 18 anos e mesmo após a separação, possuem 

endereços residenciais vizinhos e que habitualmente sofre retaliações e 

ofensas por não existir harmonia nessa convivência. Ocorre que somente 

no ano de 2017 foi surpreendida ao descobrir a existência de várias 

postagens no “Facebook”, o que já acontecia desde 2016, com 

mensagens ofensivas que denegriam sua imagem como mãe, pessoa e 

mulher. A parte requerida não nega que as mensagens estão no seu perfil 

pessoal, mas nega que se referem à parte autora. Em análise do extrato 

da rede social facebook, vê-se que a parte requerida fez vários 

comentários ofensivos utilizando-se de seu perfil na na rede social, como 

colaciono algumas frases: “vadia mal amada, bicha louca, safada, 

branquela azeda, ele te traía com toda a torcida do Flamengo e um pouco 

do Corinthians kkkk, a bicha é tão louca que apanha de homem e continua 

no outro dia como se nada tive acontecido, muita safadeza para uma 

branquela azeda. Vadia que abandona os próprios filhos por machos tem 

que apanhar todos os dias”. Indubitavelmente, a requerida refere-se à 

parte autora em seus comentários, cujas palavras evidentemente 

desqualificam a pessoa a quem é dirigida. São termos vulgares e palavras 

que ofendem a honra da parte autora; intencionalmente a desabonar os 

atributos inerentes a dignidade da pessoa humana. Os textos foram 

pulicados em rede social de amplo acesso, a diversos e indeterminados 

usuários da plataforma. Não é possível delimitar o número de pessoas que 

podem ter visualizado o conteúdo das publicações, além de tratar-se de 

cidade pequena, o que com facilidade expôs publicamente a parte autora. 

O cunho das publicações é injuriador e tem o claro objetivo de denegrir a 

honra da requerente. Evidentes, portanto, que com o alcance e a amplitude 

da disseminação de tal publicação na rede social, foram causados danos 

à imagem e honra da requerente. Resta patente a ocorrência de conflito 

entre dois direitos fundamentais dispostos na Carta Magna, quais sejam, o 

direito a livre manifestação de pensamento da requerida (art. 5º, inc. IV da 

CF), e o direito a honra da requerente (art. 5, inc. X, da CF). Conforme a 

renomada doutrina do alemão Robert Alexy, a colisão entre direitos 

fundamentais deve ser analisada de acordo com a teoria da ponderação, 

ou seja, a valoração e repercussão de cada dos direitos fundamentais no 

caso concreto. Ocorre que a ré superou os limites do direito de expressão 

com as postagens. O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever 

que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal expressamente consagra os 

direitos à honra e à imagem e sua proteção no artigo 5º, inciso X, ao 

dispor que “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. Sendo a honra e a imagem 

da pessoa atributos da personalidade resguardados pela Lei Maior e pela 

legislação infraconstitucional, a ofensa gera direito à reparação, segundo 

os reflexos nocivos ocorridos no mundo fático, conforme dispõe o artigo 

927 do Código Civil. Evidentes, portanto, o alcance e a amplitude da 

disseminação de tal publicação na rede social, causando danos à imagem 

e honra da requerente. No caso dos autos, a ocorrência do dano moral 

está cabalmente comprovada. Os documentos acostados à exordial e a 

produção de provas em audiência de instrução demonstram a ocorrência 

dos fatos alegados e os danos sofridos pela parte autora. Os danos 

morais estão configurados, pois houve violação à honra subjetiva e à 

honra objetiva. Dessa maneira, a procedência dos pedidos autorais de 

compensação por danos imateriais é medida que se impõe, 

proporcionando-lhe algum lenitivo e considerando as peculiaridades do 

caso a indenização deve ser arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Diante do exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do 

CPC e julgo PROCEDENTE a presente demanda para: - condenar a parte 

Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº. 6.899/81 -, e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento 

danoso/prejuízo (Enunciado 54 da Súmula do STJ - Responsabilidade 

Extracontratual). Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 17 de 

setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000108-49.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

N. P. D. S. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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Municipio de Canarana (REQUERIDO)

EDSON ROCHA (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000108-49.2017.8.11.0029 Visto. Preliminarmente, cumpre 

esclarecer que pode o menor incapaz ser autor de causa que tramita no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido é a 

jurisprudência e recente decisão da 1ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, conforme noticiado pelo Poder Judiciário da União em 05/02/2018, 

tramitando o processo em segredo de justiça. O feito está em ordem e 

pronto para o julgamento conforme o disposto no artigo 355, inciso I do 

CPC. A ação deve ser julgada procedente. Trata-se de ação civil pública 

intentada pela parte requerente, na qual pleiteia vaga em creche em 

período integral. Em síntese, aduz a genitora da parte autora, que não foi 

atendida em direito que assiste a infante, pois a menor é legítima titular do 

direito fundamental previsto na Carta Magna, em seus artigos 205 e 208 de 

vaga em creche, sendo dever do Estado a garantia desse direito. A vaga 

somente foi disponibilizada após determinação judicial que comunicou a 

requerida sobre a presente ação, instada a prestar informações sobre a 

solicitação de vaga em creche. Através do Ofício nº 085/SEMEC/2018, há 

indicação de que a solicitação da requerente foi atendida em 16 de janeiro 

de 2018, junto a Escola Municipal de Educação Infantil São Francisco de 

Assis, no turno vespertino, Etapa Maternal I, ano letivo 2018. É dever do 

Poder Público a disponibilização de vaga em creche, pois direciona o texto 

da Constituição Federal a garantia às crianças e adolescentes o acesso 

integral às escolas públicas, incluído nesta o pleito autoral. Agregado a 

isso o Estatuto da Criança e do Adolescente, ratifica o mandamento 

constitucional com o preceito em seu artigo 208, inciso III, in verbis: “Art. 

208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade 

por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, 

referentes ao não-oferecimento ou oferta irregular: […] III - de atendimento 

em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; ” É, 

portanto dever de o Estado fornecer o atendimento em creche como 

pleiteado, com previsão expressa no artigo 54, inciso IV do referido 

Estatuto. “Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente: IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 

a seis anos de idade. ” A atuação do Poder Judiciário sobre políticas 

públicas visa evitar lesão de direito provocados pela omissão Municipal, 

notadamente na área da educação infantil. Por evidente, a parte autora 

busca a efetivação de um direito básico, que não pode ser negado pela 

requerida, sob qualquer pretexto. Assim, o reconhecimento da 

procedência do pedido objeto da presente, é medida que se impõe. Nestes 

termos, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fundamento no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a vaga 

disponibilizada à infante Nicolly Pereira dos Santos Nafukua, conferida no 

período vespertino, para a etapa Maternal I, junto a Escola Municipal de 

Educação Infantil São Francisco de Assis, ano letivo 2018, sendo 

suficiente para a satisfação do direito pleiteado. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 18 de setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-60.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

1000105-60.2018.8.11.0029 Visto. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em 

consideração os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos 

no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz 

não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, 

mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de reclamação cível com pedido de indenização por danos morais 

por negativação de débito adimplido. A parte reclamante demonstra a 

existência de relação jurídica com a reclamada, a época dos fatos, 

através da UC nº 6/2537458-8 e que efetuou o pagamento da fatura do 

mês de novembro de 2017, no valor de R$ 132,02 (cento e trinta e dois 

reais e dois centavos), no entanto, a reclamada inscreveu seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, na data do vencimento da fatura, o que lhe 

gerou abalo moral. É incontroverso nos autos a negativação do nome da 

parte Autora pela reclamada, bem como o pagamento do débito. Ainda que 

o comprovante de pagamento da fatura demonstre que houve atraso no 

pagamento por curto período de tempo (menos que 20 dias) e a 

negativação tenha sido feita em data anterior ao pagamento, o fornecedor 

deve ser responsabilizado, pois a negativação ocorreu na data do 

vencimento da fatura, antes mesmo de constatação de atraso ao 

pagamento. A posterior transferência de titularidade da UC para pessoa 

diversa é totalmente desinfluente nos autos, pois ocorreu somente após 

vários meses do incidente discutido nesses autos. Nesse caso, o 

fornecedor é quem será responsabilizado. Pelo exposto, há o dever de 

indenizar, visto que o débito mantido em inscrição em cadastro restritivo 

de crédito não possuía origem. Dessa forma, se houve erro e falha na 

prestação de serviços prestado pela concessionária ré em 

antecipadamente inscrever o nome da parte autora em órgãos de restrição 

ao crédito, deve responder por tal ato. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a evitar erros que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes. Assim, diante do exposto acima, os danos 

morais estão perfeitamente caracterizados, vez que comprovada a 

ilegalidade da negativação pela parte ré. In casu, a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços fornecido para clientes é da empresa que 

disponibiliza os serviços. De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se as 

disposições da Lei Consumerista, constituídas as Demandadas como 

fornecedoras de serviços e a reclamante como consumidora final. O artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que: O fornecedor de 

serviços responde independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Tal responsabilidade está, 

ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. 

Portanto, o dano moral resta configurado e deve ser reparado. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A 

situação causou angústia e sofrimento na parte Autora, afetando o seu 

bem-estar psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa. 

Provado assim o fato, impõe-se a condenação. O fato da inserção 

indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

por si só já gera abalo moral, já que em nossa sociedade, o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. A conduta consistente em 

encaminhar e manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, caracteriza abuso de direito e exige reparação moral, nos termos 

da jurisprudência pátria, senão, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO ADESIVO - INEXISTÊNCIA 

DE PEDIDO CONTRAPOSTO - NÃO CONHECIMENTO - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - DÍVIDA QUITADA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA 

MANTIDA. A matéria ventilada no recurso adesivo está subordinada à do 

recurso principal, sendo vedado ao recorrente adesivo discutir questão 

não constante deste, já que suportou os efeitos da sentença ao deixar 

transcorrer in albis o prazo para interposição do recurso independente. O 

dano moral é presumido, quando oriundo de negativação indevida, em 

razão de débito referente a contrato de financiamento devidamente 

quitado. Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, 

deve-se levar em conta a dupla finalidade da reparação, buscando um 

efeito repressivo e pedagógico e propiciar à vítima uma satisfação, sem 

que isto represente um enriquecimento sem causa. APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- RECURSO ADESIVO - 

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS - CONHECIDO. 1. Em regra, posiciona-se 

esta Câmara no sentido de que o recurso adesivo deve restringir-se a 

matéria do recurso principal. 2. Todavia, não há que se exigir, in casu, a 

vinculação ao recurso principal, visto que, é uma formalidade exacerbada, 

impor que o recurso principal tenha um tópico específico acerca de 

honorários advocatícios para que se possa recorrer adesivamente dessa 
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matéria. 3. Recurso adesivo conhecido. (DESEMBARGADORA MARIZA DE 

MELO PORTO - VOGAL VENCIDA EM PARTE). (TJ-MG - AC: 

10297120012523001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 

10/07/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/07/2014) Resta quantificar o dano moral. Nessa toada, cumpre 

observar que reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, e tem função 

p reven t i va -pun i t i va -compensa tó r ia ,  pa ra ,  cons ide rando  a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobre direito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo PROCEDENTE em parte a 

pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação; 

bem como; b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) a título de danos morais acrescido de juros de mora de (1%) ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta 

data. Após o trânsito em julgado, a parte reclamada deverá ser intimada, 

para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, 

§1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com 

acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da obrigação. Registro que no curso da ação, a parte ré promoveu a 

exclusão do débito dos órgãos de restrição ao crédito, por isso 

dispensada a expedição de ofício. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 17 de setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-28.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI (ADVOGADO(A))

J. A. FIORENTIN - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Autos nº 1000036-28.2018.8.11.0029 Visto. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Preliminares Incompetência do Juizado Especial Civil - Perícia 

Alega a requerida incompetência do juizado em razão da matéria, visto 

que, a demanda exige prova pericial complexa. Não há necessidade de 

realização de perícia para o deslinde da controvérsia, como adiante se 

comprovará. Assim, rejeito a preliminar. Passo ao 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. A relação jurídica estabelecida entre 

as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como 

prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo 

que patente a incidência das disposições protetivas previstas no diploma 

legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida, 

entre estas a decretação da inversão ônus da prova em favor do 

consumidor. É a requerente proprietária da Fazenda Agropecuária Nossa 

Senhora das Graças, local onde está situada a sede da empresa J.A. 

Fiorentin Comércio ME, em área rural no Município de Canarana/MT. Alega 

a parte autora, em síntese, que no dia 26/12/2017 a rede elétrica que 

abastece sua unidade foi afetada, ficando 24 horas sem o fornecimento 

do serviço, devido a ruptura de cabo de energia, ocorrendo, assim, 

prejuízos de ordem moral e material. Relata que, devido a falta de energia, 

teve como consequência a perda de 2.200 (dois mil e duzentos) litros de 

leite e 95 (noventa e cinco) peças de muçarela de 4 quilos cada uma, que 

comercializaria na cidade. A requerida nega as acusações, aduz que as 

alegações da parte autora foram desenvolvidas à mingua de qualquer 

comprovação quanto à suposta má prestação dos serviços realizados 

pela Ré, ônus este, aliás, que lhe competia. Aliás, a parte ré sequer 

apresentou justificativa e explicações para a interrupção ou ainda para 

esclarecer a ausência de célere manutenção. Limitou-se a negar os fatos. 

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a requerida não juntou 

qualquer documento para contestar as alegações da parte autora, nem 

sequer o relatório de interrupções ou de prestação de serviços feitos na 

UC. Constato que apesar das argumentações trazidas pela parte ré em 

sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade pelos eventos 

narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu do seu ônus probatório – 

art. 6º, VIII, do CDC, pois, deixou de trazer aos autos qualquer prova 

capaz de afastar o nexo de causalidade e corroborar as suas alegações 

defensivas. Do mesmo modo, não comprovou a correta prestação dos 

serviços. Diante das alegações da ré, portanto, não se desincumbiu do 

ônus que lhe incumbe o artigo 373, inciso II do CPC, pois não trouxe aos 

autos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. A 

agência nacional de energia elétrica regula o setor através da Resolução 

414/2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica e em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área rural. Na situação versada, a 

interrupção e a demora de 24 horas para religação se mostrou excessiva 

e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do serviço, pois é 

certo que havia necessidade de religação de urgência por tratar-se de 

comércio de laticínio e frios. A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6º, 

1ª parte, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, o que significa 

dizer, independentemente da aferição da culpa. Ainda quanto ao tema da 

responsabilidade, o Código de Defesa do Consumidor que dispõe em seu 

artigo 14, caput: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.” No 

caso dos autos, portanto, é forçoso concluir que não há excludentes de 

responsabilidade aplicáveis ao caso, e sim, falha na prestação dos 

serviços na demora excessiva em reestabelecer os serviços de energia 

elétrica, que são categorizados como essenciais. Incontroverso que 

houve falha na prestação de seus serviços, pois, cabe a esta como 

prestadora de serviços, que, aliás, recebe por tais serviços, manter a 

rede em perfeito funcionamento, bem como solucionar os eventuais 

problemas, com a maior brevidade possível, por se tratar de um serviço 

essencial. A sistemática da responsabilidade civil nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Dessa forma, e diante da responsabilidade objetiva da 

empresa concessionária de serviço público, nos termos artigo 37, §6º, da 

Constituição Federal, bem como da comprovação dos danos e do nexo 

causal, deve ser reconhecido o dever de indenizar os prejuízos 

suportados pela parte requerente. No tocante aos danos materiais: No 

tocante ao dano material, é de se destacar, que conforme pacífica e 

reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, 

pois não são presumíveis. Para que haja a condenação da parte 

requerida, é indispensável que a parte requerente comprove efetivamente 

a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do 

ato ilícito. Por tal motivo, é a prova do dano material de fundamental 

importância na ação indenizatória. Desse modo, embora a parte autora 

afirme ter sofrido prejuízos com a perda de leite e de queijo muçarela, 

pelos documentos juntados aos autos, tais prejuízos restaram 

comprovados somente em relação a perda do queijo muçarela, no valor de 

R$ 5.800,50 (cinco mil oitocentos reais e cinquenta centavos), que devem 

ser ressarcidos a parte requerente. Quantos aos danos morais: Não se 

olvida que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral: Súmula 227 do STJ: 

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” No que se refere ao pedido de 

indenização por dano moral, vê-se que existem nos autos elementos 
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suficientes a caracterizar a violação da honra objetiva da parte 

requerente. A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do 

que sua reputação perante a sociedade. In casu, ensejam os fatos esta 

indenização a parte requerente, pois restou demonstrado o abalo da 

reputação do laticínio perante a sociedade com a rejeição e devolução dos 

produtos, que se tornaram impróprios para o consumo devido a falta de 

energia, o que causou lesão a boa imagem da empresa. No tocante ao 

valor da indenização, deve-se levar em conta o caráter sancionatório e 

inibitório da condenação, mas sem levar-se ao enriquecimento indevido de 

quem o pleiteia motivo pelo qual o valor arbitrado não deve ultrapassar os 

limites do razoável, diante do que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é 

o montante arbitrado. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: a) 

CONDENAR a parte ré a RESSARCIR/PAGAR a parte autora, a título de 

danos materiais o valor de R$ 5.800,50 (cinco mil oitocentos reais e 

cinquenta centavos), corrigido monetariamente, a partir do PREJUÍZO, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº. 

6.899/81, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês. b) 

CONDENAR a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ) e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; Após o 

trânsito em julgado, a requerida deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 19 de 

setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-11.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND (ADVOGADO(A))

DICSON DANILLO SOUZA MOURA (REQUERENTE)

BEATRIZ SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Autos n° 1000160-11.2018.8.11.0029 Visto. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Da Revelia Apenas registro que, 

a parte reclamada, citada e intimada para comparecer à sessão de 

conciliação, manteve-se inerte, não tendo ofertado contestação, de modo 

que é revel. O pedido se acha devidamente instruído. Estando a revelia 

plenamente caracterizada; deve ser aplicada a regra do art. 344 do Código 

de Processo Civil e artigo 20 da Lei 9.099/95, presumindo-se verdadeiros 

os fatos articulados na inicial. Os artigos referidos estabelecem que: Art. 

20 - Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. E 

este não é o caso em que se possa convencer pela contrariedade da 

alegação inicial. A revelia eleva a versão factual trazida pela reclamante a 

foros de verdade formal ou processual e, principalmente, pelos 

documentos juntados. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. A parte autora fundamenta a pretensão deduzida na inicial ao 

argumento de que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso de 

forma unilateral e arbitrária, por culpa única e exclusiva da reclamada e, 

por essa razão, busca o provimento jurisdicional para a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Na 

hipótese vertente, mostra-se lícito reconhecer que houve falha da 

empresa reclamada. Isto porque, conforme documento apresentado aos 

autos em resposta a reclamação feita pela parte reclamante, qual seja 

Cara ao Cliente – Resposta Reclamação, emitida e enviada pela 

concessionária ré, é o suficiente para demonstrar a culpa da reclamada 

pelo fato danoso. Consta no referido documento que concomitantemente 

ao pedido feito pela parte autora de troca de titularidade da UC objeto dos 

autos, havia pedido de desligamento em andamento, o que não foi 

observado pela ré ao efetuar o corte. Portanto, a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica foi indevida e gerou, sem dúvida, 

transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral 

que independe de prova e decorre do próprio fato ilícito. Com a interrupção 

de energia sofreu a parte autora danos materiais e imateriais, face à 

desídia da reclamada em reparar a falha na prestação de seus serviços, 

demorando prazo irrazoável para religação _; 03 (três) dias) _. 

Comprovado o dano material pelos documentos acostados à inicial, a 

indenização integral é medida que se impõe. O Código de Defesa do 

Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco 

da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe, in 

verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Destarte, não se pode reconhecer como legítimo ato praticado pela 

empresa concessionária. A energia é, na atualidade, um bem essencial à 

população, constituindo-se serviço público indispensável subordinado ao 

princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível a 

sua interrupção. O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se 

às empresas concessionárias de serviço público. Verificada a ocorrência 

do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, julgo procedente a pretensão 

formulada na inicial, para: - condenar a parte ré a RESSARCIR/PAGAR à 

parte autora, a título de dano material, o valor de R$ 100,00 (cem reais), 

corrigido monetariamente, a partir do PREJUÍZO, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC Lei nº. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta data; - condenar a 

ré, a, COMPENSAR/PAGAR a parte autora, a título de dano moral, o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor - INPC Lei nº. 6.899/81, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Após o trânsito em julgado, 

a parte reclamada deverá ser intimada, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 19 de setembro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-28.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIANA GOLDONI (ADVOGADO(A))

J. A. FIORENTIN - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Autos nº 1000036-28.2018.8.11.0029 Visto. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Preliminares Incompetência do Juizado Especial Civil - Perícia 

Alega a requerida incompetência do juizado em razão da matéria, visto 

que, a demanda exige prova pericial complexa. Não há necessidade de 

realização de perícia para o deslinde da controvérsia, como adiante se 

comprovará. Assim, rejeito a preliminar. Passo ao 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. A relação jurídica estabelecida entre 

as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como 

prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo 

que patente a incidência das disposições protetivas previstas no diploma 

legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida, 

entre estas a decretação da inversão ônus da prova em favor do 

consumidor. É a requerente proprietária da Fazenda Agropecuária Nossa 

Senhora das Graças, local onde está situada a sede da empresa J.A. 

Fiorentin Comércio ME, em área rural no Município de Canarana/MT. Alega 

a parte autora, em síntese, que no dia 26/12/2017 a rede elétrica que 

abastece sua unidade foi afetada, ficando 24 horas sem o fornecimento 

do serviço, devido a ruptura de cabo de energia, ocorrendo, assim, 

prejuízos de ordem moral e material. Relata que, devido a falta de energia, 

teve como consequência a perda de 2.200 (dois mil e duzentos) litros de 

leite e 95 (noventa e cinco) peças de muçarela de 4 quilos cada uma, que 

comercializaria na cidade. A requerida nega as acusações, aduz que as 

alegações da parte autora foram desenvolvidas à mingua de qualquer 

comprovação quanto à suposta má prestação dos serviços realizados 

pela Ré, ônus este, aliás, que lhe competia. Aliás, a parte ré sequer 

apresentou justificativa e explicações para a interrupção ou ainda para 

esclarecer a ausência de célere manutenção. Limitou-se a negar os fatos. 

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a requerida não juntou 

qualquer documento para contestar as alegações da parte autora, nem 

sequer o relatório de interrupções ou de prestação de serviços feitos na 

UC. Constato que apesar das argumentações trazidas pela parte ré em 

sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade pelos eventos 

narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu do seu ônus probatório – 

art. 6º, VIII, do CDC, pois, deixou de trazer aos autos qualquer prova 

capaz de afastar o nexo de causalidade e corroborar as suas alegações 

defensivas. Do mesmo modo, não comprovou a correta prestação dos 

serviços. Diante das alegações da ré, portanto, não se desincumbiu do 

ônus que lhe incumbe o artigo 373, inciso II do CPC, pois não trouxe aos 

autos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. A 

agência nacional de energia elétrica regula o setor através da Resolução 

414/2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica e em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área rural. Na situação versada, a 

interrupção e a demora de 24 horas para religação se mostrou excessiva 

e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do serviço, pois é 

certo que havia necessidade de religação de urgência por tratar-se de 

comércio de laticínio e frios. A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6º, 

1ª parte, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, o que significa 

dizer, independentemente da aferição da culpa. Ainda quanto ao tema da 

responsabilidade, o Código de Defesa do Consumidor que dispõe em seu 

artigo 14, caput: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.” No 

caso dos autos, portanto, é forçoso concluir que não há excludentes de 

responsabilidade aplicáveis ao caso, e sim, falha na prestação dos 

serviços na demora excessiva em reestabelecer os serviços de energia 

elétrica, que são categorizados como essenciais. Incontroverso que 

houve falha na prestação de seus serviços, pois, cabe a esta como 

prestadora de serviços, que, aliás, recebe por tais serviços, manter a 

rede em perfeito funcionamento, bem como solucionar os eventuais 

problemas, com a maior brevidade possível, por se tratar de um serviço 

essencial. A sistemática da responsabilidade civil nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Dessa forma, e diante da responsabilidade objetiva da 

empresa concessionária de serviço público, nos termos artigo 37, §6º, da 

Constituição Federal, bem como da comprovação dos danos e do nexo 

causal, deve ser reconhecido o dever de indenizar os prejuízos 

suportados pela parte requerente. No tocante aos danos materiais: No 

tocante ao dano material, é de se destacar, que conforme pacífica e 

reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, 

pois não são presumíveis. Para que haja a condenação da parte 

requerida, é indispensável que a parte requerente comprove efetivamente 

a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do 

ato ilícito. Por tal motivo, é a prova do dano material de fundamental 

importância na ação indenizatória. Desse modo, embora a parte autora 

afirme ter sofrido prejuízos com a perda de leite e de queijo muçarela, 

pelos documentos juntados aos autos, tais prejuízos restaram 

comprovados somente em relação a perda do queijo muçarela, no valor de 

R$ 5.800,50 (cinco mil oitocentos reais e cinquenta centavos), que devem 

ser ressarcidos a parte requerente. Quantos aos danos morais: Não se 

olvida que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral: Súmula 227 do STJ: 

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” No que se refere ao pedido de 

indenização por dano moral, vê-se que existem nos autos elementos 

suficientes a caracterizar a violação da honra objetiva da parte 

requerente. A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do 

que sua reputação perante a sociedade. In casu, ensejam os fatos esta 

indenização a parte requerente, pois restou demonstrado o abalo da 

reputação do laticínio perante a sociedade com a rejeição e devolução dos 

produtos, que se tornaram impróprios para o consumo devido a falta de 

energia, o que causou lesão a boa imagem da empresa. No tocante ao 

valor da indenização, deve-se levar em conta o caráter sancionatório e 

inibitório da condenação, mas sem levar-se ao enriquecimento indevido de 

quem o pleiteia motivo pelo qual o valor arbitrado não deve ultrapassar os 

limites do razoável, diante do que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é 

o montante arbitrado. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: a) 

CONDENAR a parte ré a RESSARCIR/PAGAR a parte autora, a título de 

danos materiais o valor de R$ 5.800,50 (cinco mil oitocentos reais e 

cinquenta centavos), corrigido monetariamente, a partir do PREJUÍZO, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº. 

6.899/81, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês. b) 

CONDENAR a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ) e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; Após o 

trânsito em julgado, a requerida deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 19 de 

setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º72 /2018 – D

F O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Artigo 1º ESTABELECER a Escala de 

Plantão dos servidores da Central de Administração do Foro que deverão 

auxiliar os Juízes das Varas durante o Plantão Regional, estabelecido no 

Provimento nº 001/2013/CM, artigo 11 § 1º e artigo 12, durante o mês de 

OUTUBRO/2018 na forma abaixo discriminada:

Dia 6/10/2018 – SÁBADO – EDGAR JOSÉ DE OLIVEIRA Dia 7/10/2018 - 

DOMINGO – EDGAR JOSÉ DE OLIVEIRA Dia 12/10/2018 – SEXTA-FEIRA – 

SILVANA ANGELA S.KIRCHESCH Dia 13/10/2018 – SÁBADO – SILVANA 

ANGELA S.KIRCHESCH Dia 14/10/2018 – DOMINGO– SILVANA ANGELA 

S. KIRCHESCH Dia 20/10/2018 – SÁBADO – BENJAMIN DUARTE 

MONTEIRO NETO Dia 21/10/2018 – DOMINGO– BENJAMIN DUARTE 

MONTEIRO NETO Dia 27/10/2018 – SÁBADO – DIEGO GORDON PADILHA 

RAMSAY Dia 28/10/2018 – DOMINGO- DIEGO GORDON PADILHA 

RAMSAY

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Artigo 2º REMETA-SE cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

dando-se ciência desta ainda, aos serventuários da justiça plantonistas. 

Chapada dos Guimarães/MT, 21 de setembro de 2018 Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 74/2018 – DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Artigo 1º - ESTABELECER a Escala de 

Plantão dos Oficiais de Justiça, que deverão auxiliar os Juízes das Varas 

e Juizado Especial Cível e Criminal, DEVENDO PERMANECER NO RECINTO 

DO FÓRUM durante o expediente no mês de OUTUBRO/2018, na forma 

abaixo discriminada:

Dia 1/10/2018 – segunda-feira- João Paulo Lacerda Paes de Barros

Dia 2/10/2018 – terça-feira – Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 3/10/2018– quarta-feira – Silvio Francisco Pillon

Dia 4/10/2018– quinta-feira- Elaine Caso

Dia 5/10/2018– sexta-feira– Girlei Inês Trentin

Dia 8/10/2018 – segunda-feira - Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 9/10/2018 – terça-feira – Elson Henrique de Almeida

Dia 10/10/2018– quarta-feira– Josué Pereira dos Santos

Dia 11/10/2018– quinta-feira– João Paulo Lacerda Paes de Barros

Dia 15/10/2018 – segunda-feira – Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 16/10/2018 – terça-feira - Elaine Caso

Dia 17/10/2018 – quarta- feira – Girlei Inês Trentin

Dia 18/10/2018 – quinta-feira - Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 19/10/2018 – sexta-feira - Elson Henrique de Almeida

Dia 22/10/2018 – segunda-feira- Josué Pereira dos Santos

Dia 23/10/2018 – terça-feira- João Paulo Lacerda Paes de Barros

Dia 24/10/2018 – quarta-feira- Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 25/10/2018 – quinta-feira- Elaine Caso Dia 26/10/2018 – sexta-feira- 

Girlei Inês Trentin

Dia 29/10/2018 – segunda-feira- Elson Henrique de Almeida

Dia 30/10/2018 – terça-feira – Josué Pereira dos Santos

Dia 31/10/2018 – quarta-feira - João Paulo Lacerda Paes de Barros

Artigo 2º REMETA-SE cópia aos senhores plantonistas, à Presidência da 

OAB/MT, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Defensoria Pública Estadual e 

à Delegacia de Polícia Civil, dando-se ciência desta, aos serventuários da 

justiça. Chapada dos Guimarães/MT, 21 de setembro de 2018 Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA ESCALA DE PLANTÃO - Estabelecer a escala de plantão 

semanal dos Juízes e Gestores Judiciários para o mês de OUTUBRO/2018, 

a saber:

* A Portaria completa, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000783-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

BALBINA DA SILVA JERIC (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000564-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

FLAVIA DE AMORIM BAIOCCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, providenciando o depósito da diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000347-34.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARUCCI (ADVOGADO(A))

COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINA TREVIZOLI LAZARIN (REQUERIDO)

GILBERTO LAZARIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, bem como o prazo de 30 

dias no caso de carta precatória paralisada, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

ciente de que em caso de inércia, a carta precatória será devolvida, 

independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000752-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

PEDROLINA MOREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000315-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENGELS ROGERIO VIOL (REQUERENTE)

JOAO LINCOLN VIOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM MENEGATTI SANCHEZ (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de avaliação, 
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devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente de 

que em caso de inércia por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000463-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SAN FRANCISCO DE SAO GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE 

PANIFICADOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA CS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando aos autos 

os documentos soliciados, ficando ciente de que ficando inerte por mais 

de 30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida, independentemente 

de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110856 Nr: 4349-64.2018.811.0024

 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: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Paula Rabello de Miranda, 

Lindalva Dalbuquerque Chaves de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677, Maurício Aude - OAB:4667/MT, Pedro 

Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT, RODRIGO CONINGHAM DE 

MIRANDA - OAB:18515

 Diante do exposto, defiro o pedido liminar, o que faço para determinar a 

imediata suspensão do mandado de imissão na posse, expedido nos autos 

da ação em apenso (n° 417-98.2000.811.0024 – cód. 1908), até o 

julgamento definitivo da presente demanda. Citem-se os embargados, 

ressaltando que os embargos poderão ser contestados no prazo de 

quinze (15) dias, conforme estabelece o artigo 679 do CPC. Os atos 

citatórios deverão ser realizados por Diário de Justiça Eletrônico, uma vez 

se tratar de advogado atuando em causa própria, razão pela qual não se 

aplica a regra do artigo 677, § 3°, do Código de Processo 

Civil.Apresentada contestação, intime-se a parte embargante para que 

manifeste em 15 (quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100636 Nr: 6084-69.2017.811.0024

 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: Ozenil Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT BATISTA DE OLIVEIRA NEVES, 

ANDRESSA BATISTA DE OLIVEIRA NEVES, ALEXSSANDRA BATISTA DE 

OLIVEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de novembro de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31472 Nr: 874-18.2009.811.0024

 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: Adalto Domingos de Oliveira, Eliana Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Balbino, Alvaro Luiz Pedroso 

Marques de Oliveira, José Augusto Figueira Balbino, João Roberto Pedroso 

Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, constata que o requerido João Roberto Pedroso 

Marques de Oliveira foi citado por edital às fls. 40/41, tendo deixado 

transcorrer o prazo para resposta.

 Assim, com fulcro nos arts. 257, IV e 671, I, do CPC, nomeio a Defensoria 

Pública da Comarca como curadora especial da parte requerida (citada por 

edital e revel), a qual deverá ser intimada para apresentação de 

contestação no prazo legal.

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para que manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazendo os autos conclusos em seguida.

 Posteriormente, manifeste o Estado de Mato Grosso, conforme 

determinado às fls. 168/168verso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 56703 Nr: 347-27.2013.811.0024

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS, ACdAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, para 

conceder a guarda definitiva dos menores João Erlon Albuês de Arruda, 

João Gabriel Albuês de Arruda, Nathan Albuês de Arruda e Thayná 

Albuês de Arruda à requerente Janeth Fátima Albuês. Julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o termo de compromisso definitivo.Deixo de 

regulamentar o direito de visitas, uma vez ser postulada nos autos da 

ação em apenso (n° 2610-95.2014.811.0024 – cód. 67131). Sem custas e 

honorários, por serem incabíveis na espécie (art. 141, § 2°, do ECA). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vistas ao Ministério Público. 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 Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20641 Nr: 1267-74.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Behling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, até a data de 

27/12/2018, conforme requerido.

Esclareço que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67006 Nr: 2503-51.2014.811.0024
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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: Eden Da Silva Pulcherio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rezende Imóveis ME, Fernando 

Andrade Valdasca, Jonas Adriano Voôs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Costa - OAB:11399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido de citação por edital do requerido FERNANDO ANDRADE 

VALDASCA, uma vez comprovadas as diligências para busca de seu 

endereço (fls. 106/109).

 No edital de citação deverão constar as advertências à parte requerida 

de que poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, e de que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia, caso em que será nomeado curador especial para 

promoção de sua defesa (art. 257, IV, CPC).

Desde já, caso a parte requerida não manifeste e/ou apresente defesa no 

prazo assinalado (o que deverá ser certificado), com fulcro nos arts. 72, 

II, parágrafo único, do CPC/2015, nomeio a Defensoria Pública da Comarca 

como curadora especial da parte requerida (citada por edital e revel), a 

qual deverá ser intimada para apresentação de contestação no prazo 

legal.

II. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

autora para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, quando deverá, por 

economia processual, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 61681 Nr: 1524-26.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DJSX, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERX

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil).

 Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19171 Nr: 1844-86.2007.811.0024

 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: José Alves de Oliveira, Izabel Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcário Rocha Industria e Comércio, Jaime 

Veríssimo de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Albernaz 

Rondon - OAB:9159, Nelson Albernaz Silveira - OAB:MT 9.100-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Certifico que, decorreu o prazo para o Requerente, efetuar o recolhimento 

das custas processuais e taxa judiciária, conforme publicação da 

intimação juntada à fl. 279, a seguir transcrita: “Certifico que o movimento 

"Certidão", de 28/08/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10328, de 

30/08/2018 e publicado no dia 31/08/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: André Gustavo Albernaz Rondon - 

OAB:9159, Nelson Albernaz Silveira - OAB:MT 9.100-E, representando o 

polo ativo; e Defensor(a) Público(a) - OAB:, representando o polo 

passivo”.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37623 Nr: 2321-07.2010.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chapada Brasil Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ezequiel de Melo Campos 

Filho - OAB:, Ezequiel de Melo Campos Neto - OAB:, Thiago Seixas 

Salgado - OAB:

 CERTIFICO que, nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, para efetuar no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 2.768,28 (dois mil, setecentos e 

vinte e oito reais e vinte e oito centavos), nos termos do r. Decisão de fls. 

53/54. Este valor deverá ser de forma separada, sendo o valor de R$ 

1.384,14 (hum mil e trezentos e oitenta e quatro reais e quatorze 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 1.384,14 (hum mil e 

trezentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos) para fins da guia 

de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br , link “EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE – PRIMEIRA 

INSTÃNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxa finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPC 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 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. 

Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15579 Nr: 167-55.2006.811.0024

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio D' Israel Tenuta, Alessandra D'Israel Tenuta, 

Mirian Marcela D'Israel Tenuta Neris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Manoel Figueiredo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratan Faria Coutinho - 

OAB:6760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADAS a parte embargante, na 

pessoa de seu advogado, para efetuar no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 9.706,35(nove mil, 

setecentos e seis reais e trinta e cinco centavos), nos termos do r. 

Decisão de fls. 45. Este valor deverá ser de forma separada, sendo o 

valor de R$ 5.027,51(cinco mil, vinte e sete reais e cinquenta e um 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 4.678,84(quatro mil, 

seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) para fins da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br , link “EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE – PRIMEIRA 

INSTÃNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxa finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPC 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 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. 

Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104939 Nr: 1878-75.2018.811.0024

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA ROSÁLIA 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76542 Nr: 3092-09.2015.811.0024

 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: Nair de Moraes Andrade

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto as informações prestadas pela 

parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73236 Nr: 1607-71.2015.811.0024

 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: ALFREDO RODRIGUES DE MORAIS

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a impugnação apresentada pela 

parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84998 Nr: 3314-40.2016.811.0024

 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: Avelino Francisco Dourado

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a impugnação protocolada pela 

parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96271 Nr: 4118-71.2017.811.0024

 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: Edna Martins de Carvalho Yoshida

 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, ausente a prova da qualidade de segurado do 

falecido, julgo improcedente o pedido de pensão por morte veiculado pela 

parte autora.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil.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.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.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 execução no prazo de 15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64595 Nr: 616-32.2014.811.0024

 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: Sulyane de Oliveira Silva Blosfeld/Me, Sulyane de 

Oliveira Silva Blosfeld

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nacimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de outubro de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103928 Nr: 1422-28.2018.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 26 de novembro de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94106 Nr: 2953-86.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Olimpio de Oliveira

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a impugnação apresentada pela 

parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 80154 Nr: 1235-88.2016.811.0024

 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

 PARTE AUTORA: BERTULA DE SOUSA RAMOS

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

Cuiabá - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77217 Nr: 3411-74.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Indusval S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165.202-A/SP, Ralph Melles Sticca - OAB:236.471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZE FERRO - 

OAB:18195/B, EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010351-89.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

JOSEFINA COSTA MACHADO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 15100726, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-30.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANOEL CONCEICAO DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/10/2018 Hora: 15:00 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-74.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE VIEIRA (REQUERENTE)

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/10/2018 Hora: 15:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-07.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOANILSON SOUZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/10/2018 Hora: 15:30 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-89.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANOEL JUSTINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 13:30 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-60.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALMERINDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 13:45 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-60.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALMERINDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 13:45 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-97.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDERSON REGO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 14:00 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 
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Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-97.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDERSON REGO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 14:00 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-44.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CATARINO TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 14:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-17.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA (REQUERENTE)

MARKLEINE BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROBERTO ABRANTES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente e advogada Markleine Bezerra para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do 

interesse no prosseguimento, requerendo o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010769-22.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

DENI PEREIRA DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 14:45 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-16.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-84.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EGINO DA CONCEICAO PEDRO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca do prosseguimento do 

feito, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de 

setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000338-09.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JAIR FELIPE (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidãodo Oficial 

de Justiça, onde consta diligência negativa de citação do executado, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de setembro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-23.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEITON BOTELHO DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 15:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010766-67.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

EUDES MIRANDA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 15:00 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-14.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALDEMIR RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 15:30 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010319-11.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

THAIS RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-50.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

LEIDEMAR CRISTIANE DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 15410652, para, 

querendo, impugnar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Provimento 

n.° 68/2018-CNJ. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-15.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito, 

tendo em vista o decurso de prazo da suspensão. Chapada dos 

Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE CRISTINA DUARTE DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do ato ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de 

setembro de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA RAIHANHE DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/10/2018 Hora: 14:45 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000029-33.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

SALVADOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO/DECISÃO Código: 1000029-33.2017.8.11.0009 Vistos. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 21 DE MARÇO DE 2019, 

ÀS 15H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO APARICIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000913-62.2017.8.11.0009 Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 21 DE MARÇO DE 

2019, ÀS 16H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001311-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDILSON GOULART (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1001311-09.2017.8.11.0009 Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 21 DE MARÇO DE 

2019, ÀS 17H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de setembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001482-29.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

Juizo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (REQUERENTE)

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M C PIZOLATO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLECI BARBIERO (REQUERIDO)

MARIA CRISTINA PIZOLATO (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano” e depositado 02 diligências. COLÍDER, 28 de setembro de 2018. 

Patrícia Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000714-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA PEDROSO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000714-06.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

PRISCILA PEDROSO BARROS Vistos. DEFIRO o pedido retro de Num. 

15618285 - Pág. 1/2 e DETERMINO que se cumpra todos os termos da 

sentença de Num. 13821839 - Pág. 1/2. Às providências. COLÍDER, 28 de 

setembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99046 Nr: 1507-30.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AFONSO CARBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 Ante o exposto, defiro a juntada do instrumento de mandato e julgo 

EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, 

ambos do NCPC. Condeno a parte executada em custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Condeno, outrossim, a parte 

executada em honorários advocatícios, estes fixados em:a) 10% (dez por 

cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de 

até 200 (duzentos) salários-mínimos (...).Tudo na forma do art. 85, § 2º e 

incisos e § 3º, incisos I a V, do NCPC, observada a suspensão da 

exigibilidade anteriormente declinada para o caso de ser ela beneficiária 

da justiça gratuita.Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o 

benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for 

superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a 

fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, 

naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, 

consoante o disposto no § 5º do mesmo art. 85 do NCPC.Com o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) 

Judiciário(a) com as providências necessárias para o levantamento de 

eventuais penhoras existentes em favor da parte executada, desde que 

comprovado o recolhimento das custas e despesas processuais.Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.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.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53846 Nr: 1283-05.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para o cálculo das custas e 

taxas judiciais.

Após juntado o demonstrativo do débito, intime-se o(a) nobre causídico(a) 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das 

custas e despesas processuais, sob pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Com o recolhimento, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido 

de habilitação dos herdeiros.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31042 Nr: 2018-48.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDALIA ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO DE 

ARAÚJO - OAB:44094, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:SP 

175.381, JULIANO GOULART MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A, MAURO 

HENRIQUE CASSEB FINATO - OAB:161867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..).Decido.Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for 

satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da 

executada, conforme fls. 182-183, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas. 

Destarte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para levantamento dos valores 

indicados nos Ofícios de fl. 182-183, observando a conta corrente 

indicada à fl. 180, visto que o titular da referida conta possui poderes para 

tanto (procuração de fl. 008).Nesse ponto, destaca-se que, ante o teor da 

manifestação de fls. 140-143 e, ainda, em virtude do petitório de 

cumprimento de sentença estar subscrito pelo advogado Juliano Goulart 

Maset (fls. 150-151), o levantamento dos valores devem ser realizada na 

forma da manifestação de fl. 180, e não nos termos do petitório de fl. 

181.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de 

direito.Decorrido o prazo supra sem requerimentos e certificado o trânsito 

em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 27 de 

setembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92495 Nr: 974-08.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA LEDESMA SANCHES

 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:

 Autos nº: 974-08.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 92495.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 89-91, 

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente a ser indicada pelo advogado da 

parte exequente e, caso seja de sua titularidade, atentar-se aos poderes 

indicados na competente procuração.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.

2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30296 Nr: 1599-28.2004.811.0009

 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: JULITA FERREIRA MARTINS

 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:

 Autos nº: 1599-28.2004.811.0009.

Código Apolo nº: 30296.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 220-222, 

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente a ser indicada pelo advogado da 

parte exequente e, caso seja de sua titularidade, atentar-se aos poderes 

indicados na competente procuração.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.

2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51109 Nr: 1829-94.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1829-94.2009.811.0009.

Código Apolo nº: 51109.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 167-169, 

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente indicada à fl. 164, visto que o 

titular da referida conta possui poderes para tanto (procuração de fl. 14).

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.

2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81119 Nr: 2163-26.2012.811.0009

 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: VITOR THIAGO BATISTA SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2163-26.2012.811.0009

Código nº: 81119

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Vitor Thiago Batista 

Salgueiro contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, expedido os respectivos ofícios requisitórios para 

pagamento do crédito exequendo (fls. 126-127), o exequente se 

manifestou à fl. 129 informando dados bancários para posterior 

levantamento dos valores.

Na sequência, aportaram aos autos, ofícios oriundos da COREJ 

informando o depósito de valores (cumprimento da obrigação) referentes 

ao crédito do autor e aos honorários sucumbenciais (fls. 130-131).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 130-131, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Destarte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para levantamento dos 

valores indicados nos Ofícios de fl. 130-131, observando a conta corrente 

indicada à fl. 129, visto que o titular da referida conta possui poderes para 

tanto (procuração de fl. 18).

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.
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Decorrido o prazo supra sem requerimentos e certificado o trânsito em 

julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30574 Nr: 1754-31.2004.811.0009

 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: Lurdes Basso Marques

 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: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Autos nº: 1754-31.2004.811.0009.

Código Apolo nº: 30574.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 193-194, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente a ser indicada pela exequente.

2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 - Decorrido o prazo do item “2” e inexistindo pedidos, aguarde-se o 

pagamento do precatório expedido à fl. 191.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81989 Nr: 2991-22.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2991-22.2012.811.0009Código nº: 81989Vistos, etc.Trata-se de 

Execução de Sentença proposta por Antônia Maria Tavares contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Entre um ato e outro, este Juízo 

homologou o cálculo apresentado pela executada (conforme decisão 

acostada à fl. 97-103). Ato contínuo, às fls. 114 e 119, aportaram aos 

autos, ofícios oriundos da COREJ informando o depósito de valores 

(cumprimento da obrigação) referentes ao crédito do autor e aos 

honorários sucumbenciais. Pedido do exequente à fl. 117, requerendo a 

expedição de alvará de levantamento referente aos honorários 

sucumbenciais, que deferido à fl. 118, ainda não foi devidamente 

cumprido. Vieram os autos conclusos.É o relato do 

necessário.Decido.Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a 

obrigação for satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por 

parte da executada, conforme fls. 114 e 119, a extinção do feito é medida 

que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas. 

Destarte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para levantamento dos valores 

indicados nos Ofícios de fl. 114 e 119, observando a conta corrente 

indicada à fl. 117, visto que o titular da referida conta possui poderes para 

tanto (procuração de fl. 21).CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, 

da CNGC “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”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.Decorrido o prazo supra sem requerimentos e 

certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42067 Nr: 3140-28.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES VICENTE DA SILVA

 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:

 Autos nº: 3140-28.2006.811.0009.

Código Apolo nº: 42067.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 229-231, 

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente a ser indicada pelo advogado da 

parte exequente e, caso seja de sua titularidade, atentar-se aos poderes 

indicados na competente procuração.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.

2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44677 Nr: 1547-27.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUREYA PEREIRA MORAIS

 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:

 Autos nº: 1547-27.2007.811.0009.

Código Apolo nº: 44677.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 214-215, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente indicada à fl. 213.

2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 - Decorrido o prazo do item “2” e inexistindo pedidos, aguarde-se o 

pagamento do precatório expedido à fl. 210.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53871 Nr: 1308-18.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA SALETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1308-18.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 53871.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 119-121, 

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente indicada à fl. 117, visto que o 

titular da referida conta possui poderes para tanto (procuração de fl. 13).

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.

2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95490 Nr: 2947-95.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2947-95.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 95490.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 147-149, 

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente indicada à fl. 146, visto que o 

titular da referida conta possui poderes para tanto (procuração de fl. 14).

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.

2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37463 Nr: 3868-06.2005.811.0009

 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: NEUZA TOSTA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3868-06.2005.811.0009.

Código Apolo nº: 37463.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 197-198, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente a ser indicada pelo exequente.

2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Decorrido o prazo do item “2” e inexistindo pedidos, aguarde-se o 

pagamento do precatório expedido à fl. 194.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 45418 Nr: 2264-39.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2007/180

Código nº: 45418

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Aristides Pereira contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, aportaram aos autos, ofícios oriundos da COREJ 

informando o depósito de valores (cumprimento da obrigação) referentes 

ao crédito do autor e aos honorários sucumbenciais (fls. 201 e 206).

Pedido do exequente à fl. 204, requerendo a expedição de alvará de 

levantamento referente aos honorários sucumbenciais, que deferido à fl. 

205, ainda não foi devidamente cumprido.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 201 e 206, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Destarte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para levantamento dos 

valores indicados nos Ofícios de fl. 201 e 206, observando a conta 

corrente indicada à fl. 204, visto que o titular da referida conta possui 

poderes para tanto (procuração de fl. 20).

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

Decorrido o prazo supra sem requerimentos e certificado o trânsito em 

julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53872 Nr: 1309-03.2010.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1309-03.2010.811.0009Código nº: 53872Vistos, etc.Trata-se de 

Execução de Sentença proposta por Antonio Silvino de Araújo contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Entre um ato e outro, às fls. 

116-118, este Juízo homologou o cálculo apresentado pela executada às 

fls. 108-109. Ato contínuo, às fls. 124 e 131, aportaram aos autos, ofícios 

oriundos da COREJ informando o depósito de valores (cumprimento da 

obrigação) referentes ao crédito do autor e aos honorários 

sucumbenciais. À fl. 130, foi expedido alvará de levantamento referente 

aos honorários sucumbenciais, restando pendente de levantamento 

apenas os valores referentes ao crédito do exequente. Vieram os autos 

conclusos.É o relato do necessário.Decido.Dispõe o artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação 

por parte da executada, conforme fls. 124 e 131, a extinção do feito é 

medida que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas. 

Destarte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para levantamento dos valores 

indicados no Ofício de fl. 131, observando a conta corrente a ser indicada 

pelo advogado da parte exequente, que, caso seja de sua titularidade, 

atentar-se aos poderes indicados na competente procuração.CUMPRA-SE 

o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.Decorrido o prazo 

supra sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o 

imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 27 de setembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44691 Nr: 1554-19.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LOPES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1554-19.2007.811.0009.

Código Apolo nº: 44691.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 272-274, 

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente a ser indicada pelo advogado da 

parte exequente e, caso seja de sua titularidade, atentar-se aos poderes 

indicados na competente procuração.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.

2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53704 Nr: 1138-46.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATY GISELE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1138-46.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 53704.

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que os Ofícios colacionados às fls. 

138-139 são os mesmos que foram acostados às fls. 131-132. Razão pela 

qual, cumpra-se integralmente a r. sentença de fls. 137-137 verso.

 Às providências.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81918 Nr: 2921-05.2012.811.0009

 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: RAMONA DIAS SAMPAIO DE LIMA - Espólio de

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Processo nº: 2921-05.2012.811.0009

Código nº: 81918

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista a juntada de procuração em nome de Claudineia 

Sampaio Dias (fl. 202), DEFIRO o pedido de fls. 201, para que seja 

levantado os valores depositados em favor de Claudineia, de modo que 

deverá a Secretaria de Vara expedir o respectivo alvará nos termos 

requeridos às fls. 196-197.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “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”.

2 – Após, INTIME-SE a parte requerente para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se a 

Secretaria se há pendência acerca de valores vinculados ao presente 

feito e, em seguida, façam os autos conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80608 Nr: 1605-54.2012.811.0009

 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: PAULO SERGIO DA SILVA, IVONETE ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDAobs. PARA 

INTIMAÇÃO DIÁRIO - OAB:12333

 (...)Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.2 - Sem custas e 

honorários.3 - Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 436) de levantamento dos 

valores depositados nos autos (fl. 435), devendo a Secretaria de Vara 

expedir o respectivo alvará nos termos requeridos pelo 

advogado.EXPEÇA-SE o competente Alvará.CUMPRA-SE o que dispõe o 
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§3º, do art. 450, da CNGC “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”.4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o beneficiário dos 

valores para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que de direito.5 - 

Decorrido, o prazo supra sem requerimentos e certificado o trânsito em 

julgado da sentença, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113450 Nr: 2545-09.2018.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Arquivamento em Representação 

C r i m i n a l - > 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): HÉBER AMILCAR DE SÁ STÁBILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 Autos nº. 2545-09.2018.811.0009 – Código nº. 113450

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de promoção de arquivamento de notícia de fato aforada pelo 

Ministério Público.

Pois bem.

Com razão a nobre presentante do Ministério Público em promover o 

arquivamento do presente procedimento, o qual torno sua manifestação 

como razão de decidir.

Com efeito anoto que pelas circunstâncias fáticas através dos 

documentos constantes nos autos verifica-se a escassez de provas que 

pudessem dar suporte ação penal ou a instauração de eventual inquérito 

policial, se fosse o caso, e assim, o arquivamento do presente 

procedimento é medida escorreita.

À vista do exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial, e para tanto, 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, sem prejuízo da 

aplicabilidade do art. 18 do CPP.

Às providências.

Intime-se.

 Colíder/MT, 25 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112851 Nr: 2184-89.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DE SOUZA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OSMAR KUHL - 

OAB:89564/PR

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência 

do nobre causídico constante na missiva e eis que a Defensoria Pública 

não realiza audiência em autos que possui advogado, não vislumbro outra 

possibilidade a não ser nomear a Dra. Suelen Daiana de Araujo Canova 

para o ato. 2) Cumprida a missiva, devolva a Comarca de origem com as 

nossas homenagens de estilo, mediante as baixas e anotações 

necessárias”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98067 Nr: 828-30.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDIARA CLARINDO DA SILVA, ROGERIO 

LUIZ NASCIMENTO SEMELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) A expedição de 

precatória não suspende a instrução nos termos do art. 222 § 1º do CPP. 

Foram ouvidas neste ato as testemunhas locais, restando apenas a oitiva 

das testemunhas David Silva de Araujo e Marcia Cristina Favero, via 

precatórias, fls.207 e 228. No entanto, verifica-se que já foi expirado o 

prazo do cumprimento, o que possibilita o julgamento, conforme aduz o art. 

222, § 2º do CPP. Anoto que o acusado Rogério Luiz Nascimento Semeler 

já fora interrogado e a acusada Andiara foi decretado sua revelia. 2) Não 

havendo demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, 

DECLARO encerrada a fase de instrução. 3) DEFIRO o pedido das partes 

quanto a apresentação dos memoriais na forma escrita, ABRA-SE vistas”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111523 Nr: 1397-60.2018.811.0009

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMALDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Donadia - 

OAB:17248 MT

 “1) o reeducando foi condenado a cumprir pena definitiva de 1 ano, 3 

meses e 5 dias de detenção e 20 dias-multa, por infrações aos arts 306 e 

311, CTB, na forma do art 69 do CP, em regime aberto, substituída a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente à 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas assim como 

obrigação de frequentar curso de educação de trânsito. Até então, 

desconhece-se curso neste sentido, nesta comarca. Substituo essa pena 

restritiva de direito pela prestação pecuniária no importe a 1salário 

mínimo.De acordo com a LEP estabelece-se as seguintes condições: a) 

Prestação de serviços à comunidade, o qual deverá, nos termos do §3º do 

art. 46 do CP e art. 149, §1º, da LEP, a ser cumprida à razão de 1h diária 

ou 8h semanais, pelo mesmo período da pena substituída, sendo facultado 

ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior 

à ½ da pena privativa de liberdade fixada - § 4º art.46, CP. Os serviços 

prestados serão direcionados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Obras e Urbanismo desta urbe, visando aproveitar as habilidades do 

reeducando, que deverá se apresentar ao aludido órgão e posteriormente 

comprovar tal fato no prazo de 20dias sob pena de reversão do regime. b) 

Prestação Pecuniária no importe a 1 salário mínimo a ser destinado, 

excepcionalmente, ao Conselho da Comunidade. DEFIRO o parcelamento 

ora requerido pela defesa. 2) OFICIE-SE a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Obras e Urbanismo, advertindo-a de que deverá 

encaminhar relatório a este juízo das atividades desempenhadas pelo 

reeducando, inclusive com planilha de trabalho. 3) PROCEDA-SE o cálculo 

da pena de multa. 4) Após, INTIME-SE o reeducando para que em 10 dias 

efetue o pagamento, sob pena de envio à PGE. 5) ELABORE-SE o cálculo 

de pena. Após ABRA-SE vista as partes para manifestação no prazo de 5 

dias. 6) Ante a informação prestada de que o reeducando não possui 

CNH, fica então intimado pelo prazo de cumprimento da pena a proibição 

de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113083 Nr: 2346-84.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR BELARDES PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Ante a ausência 

injustificada da testemunha, DETERMINO a sua imediata condução 

coercitiva. SUSPENDO o ato até o devido cumprimento do mandado. Sirva 

a presente decisão como mandado.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113083 Nr: 2346-84.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR BELARDES PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Cumprida a missiva, 

devolva a Comarca de origem com as nossas homenagens de estilo, 

mediante as baixas e anotações necessárias”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108566 Nr: 3551-85.2017.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DRADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON DOS SANTOS, Cpf: 

01141747170, Rg: 150944120, Filiação: Elienai Marta Carbo dos Santos e 

Joaquim Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 11/04/1985, 

brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), serviços gerais - 

representante comercia, Telefone 66-999834136. 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. , bem como acerca da decisão de fl. 73 que manteve as 

medidas protetivas ficando ciente de que o descumprimento das 

determinações aqui constantes importará em motivo para a decretação de 

sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será empecilho para que se 

beneficie da liberdade provisória (se preso estiver), a teor do que dispõe o 

inciso III, do artigo 313 do Código de Processo Penal. E ainda, que o 

requerido poderá responder por eventual crime de descumprimento de 

medidas protetivas de urgência, consoante estabelece o art. 24-A da Lei 

11.340/2006..

Sentença: Autos n°. 3551-85.2017.811.0050 – Código n°. 

108566SentençaVistos, etc.Trata-se de expediente remetido pela 

Autoridade Policial para concessão de medidas protetivas em favor de 

D.R.A.DOS S.S, qualificada nos autos, a qual estaria sendo vítima de 

violência doméstica perpetrada pelo seu companheiro ROBSON DOS 

SANTOS, igualmente qualificado.Foram deferidas medidas protetivas, 

conforme o requerimento da suposta ofendida (fls. 7/8), seguindo-se a 

notificação e citação do suposto agressor, não tendo oferecido resposta 

(fl. 21 e 23).Vieram os autos conclusos.É o que me cumpria relatar. 

Decido.O suposto agressor/requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

para contestar o pedido (fl. 67), o que conduz à revelia e consequente 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente, nos termos 

da previsão do art. 307, do CPC.Destarte, não subsistindo dúvidas a 

respeito das questões de fato, e constatada a eficácia das medidas 

deferidas em sede liminar, devem aquelas se tornar definitivas, segundo 

os limites da natureza do processo cautelar.À vista do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para o fim de convolar em definitivas as medidas 

protetivas deferidas (fls. 7/8).Anoto que as medidas terão vigência pelo 

prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que tomou ciência a 

ofendida, devendo aquela ser cientificada, nos termos do art. 201, §2º, do 

CPP , de que decorrido o prazo supracitado deverá, em 10 dias, informar 

se pretende a manutenção das medidas, consignando que a inércia 

importará na revogação, em virtude da desistência tácita.Decorrido o 

prazo assinalado acima e constatada a inércia, torne-me 

concluso.INTIME-SE, pessoalmente, o requerido e vítima desta decisão 

cientificando o primeiro que em caso de descumprimento poderá ensejar a 

custódia cautelar, no termos do artigo 313, inciso III, do CPP e no delito 

previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006. DECISÃO DE FL. 73 - 

Vistos, etc. 1. Inicialmente, considerando que o requerido não foi 

encontrado para intimação pessoal conforme certidão de fl. 72, INTIME-O 

por edital. 2. No mais, DEFIRO como requerido à fl. 70. Para tanto, 

MANTENHO as medidas protetivas deferidas. 3. INTIME-SE a ofendida e o 

ofensor acerca da presente decisão, deixando este último ciente de que o 

descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo 

para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será 

empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso 

estiver), a teor do que dispõe o inciso III, do artigo 313 do Código de 

Processo Penal. E ainda, que o requerido poderá responder por eventual 

crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, consoante 

estabelece o art. 24-A da Lei 11.340/2006. 4. CONSIGNO que o Oficial de 

Justiça, quando da intimação, deverá comunicar a ofendida da 

necessidade do comparecimento no Balcão da Secretaria da Vara, 

quando decorrido o período de 06 (seis) meses a partir da intimação 

dessa decisão, para informar a necessidade da manutenção das medidas 

aqui deferidas, sob pena da sua inércia ensejar na extinção do feito.

 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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 28 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101794 Nr: 3466-36.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu 

RODRIGO ALVES DA SILVA à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias 

multa, pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei 

10.826/03.Cabível a substituição de pena prevista no artigo 44 do CP, 

substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, 

consistente em prestação pecuniária de 1 salário mínimo a entidade social 

a ser designada pelo juízo da execução e multa no valor correspondente a 

10 dias-multa, sem prejuízo da multa já fixada. havendo o descumprimento 

injustificado da pena restritiva de direitos acima aplicada, ensejará a 

revogação do benefício e o conseguinte cumprimento da pena privativa de 

liberdade pelo réu. fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena 

privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do CP.I - 

Após o trânsito em julgado:a)Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b)Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins 

previstos no art. 15, III, da C. F. e, ainda, em cumprimento ao Provimento n. 

03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT; c)Comuniquem-se os 

órgãos de registro;d)DETERMINO que seja a arma de fogo e a arma de 

pressão, bem como as munições apreendidas, encaminhadas ao Comando 

do Exército, para as providências necessárias, o que faço com fulcro no 

artigo 25, da Lei nº 10.826/2003, Ofício nº 001/CMTJ/AMIO/2017 e 

disposições da CNGC/MT. e)Comunique-se o juízo da execução penal 

(somente se expedida guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia 

de recolhimento definitiva;f)Expeça-se Guia de Execução;g)Após, não 

havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.II - A fiança prestada (fl. 83) nestes autos servirá ao 

pagamento das custas processuais, prestação pecuniária e multa, nos 

termos do artigo 336, do CPP.III - Intime-se o sentenciado e Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103910 Nr: 526-64.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VICENTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia 

para CONDENAR o réu CLAUDINEI VICENTE FERREIRA à pena de 03 (três) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos 

no artigo 14, caput, da Lei nº. 10.826/2003; e artigo 244-B da Lei nº. 

8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal.I)O regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 
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33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal;II)O valor do dia multa será de 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que deverá ser 

devidamente corrigido;III)SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 

duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária na 

ordem de 01 (um) salário mínimo, e prestação de serviços à comunidade 

ou a entidades públicas, em local e condições a serem impostas pelo Juízo 

da Execução Penal, em atenção ao disposto no artigo 44, § 2°, segunda 

parte, do Código Penal;Após o trânsito em julgado:a)Oficie-se ao Juízo de 

seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. 

(suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento 

n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os 

órgãos de registro;c)Comunique-se o juízo da execução penal (somente 

se expedida guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de 

recolhimento definitiva;d)Expeça-se Guia de Execução;e)Após, não 

havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.CONDENO o réu no pagamento das custas processuais, 

devendo a fiança prestada à fl. 60 servir para o respectivo pagamento, e 

restituído ao réu o que sobejar e neste caso deverá ser intimado para em 

10 dias indicar os dados bancários necessários ao levantamento dos 

valores, salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor da 

União.Às prov idências.Publ ique-se.  Regist re-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Colíder/MT, 24 de setembro de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84789 Nr: 2175-06.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o 

fim de ABSOLVER o réu SILVANO DE SOUZA da imputação a que se 

sujeitou nestes autos, o que faço com fundamento no artigo 386, VII, do 

Código de Processo Penal.Diante da absolvição deixo de condenar o réu 

ao pagamento das custas processuais.Promovam-se as comunicações de 

praxe.Após, transitada em julgado, ARQUIVE-SE.Às providências. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 27 de 

setembro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95391 Nr: 2875-11.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia 

para CONDENAR o réu PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE à pena de 01 

(um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime 

previsto no artigo 12, caput, da Lei nº. 10.826/2003.I)O regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 

33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal;II)O valor do dia multa será de 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que deverá ser 

devidamente corrigido;III)SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma 

pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária na ordem 

de 01 (um) salário mínimo, em atenção ao disposto no artigo 44, § 2°, 

segunda parte, do Código Penal;.Após o trânsito em julgado:a)Oficie-se ao 

Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. 

(suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento 

n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os 

órgãos de registro;c)Comunique-se o juízo da execução penal (somente 

se expedida guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de 

recolhimento definitiva;d)Expeça-se Guia de Execução;e)Após, não 

havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Consigno que já foi determinado, em decisão de fl. 87, o 

encaminhamento da munição apreendida nos autos ao Comando do 

Exército, para as providências necessárias.Intime-se o sentenciado e 

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.CONDENO o réu no pagamento 

das custas processuais, devendo a fiança prestada à fl. 42 servir para o 

respectivo pagamento, e restituído ao réu o que sobejar e neste caso 

deverá ser intimado para em 10 dias indicar os dados bancários 

necessários ao levantamento dos valores, salientando que a inércia 

importará, desde já, a perda em favor da União.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

25 de setembro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103931 Nr: 543-03.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Autos nº. 543-03.2017.811.0009 – Código nº. 103931

Decisão

Vistos, etc.

Apresentada resposta acusação pela Defesa em favor do acusado 

VALDIR LUIZ NETO, fls. 88/93, foi arguido preliminar, a ABSOLVIÇÃO 

SUMÁRIA pela atipicidade da conduta nos termos do artigo 397, III do CPP, 

alegando a presença da causa excludente de ilicitude consistente na 

legítima 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 neste ponto.

Outrossim, anoto que os demais argumentos lançados pela defesa do réu 

em sua resposta acusação demandam análise aprofundada o que entendo 

não ser o momento processual adequado para sua verificação, vez que 

estar-se-ia antecipando o mérito.

Posto isso, não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 

16h00min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE 

eventuais policias militares e Civis arrolados como testemunhas;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81261 Nr: 2324-36.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS JOSÉ DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:

 Ante o exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, VI e 110, §1º, todos do 

Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do acusado ELIAS JOSÉ DE SOUZA PINTO, já qualificado, porque 

plasmada a prescrição da pretensão punitiva estatal antecipada/em 

perspectiva/ virtual em relação aos fatos supostamente delituosos 
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previstos no artigo 303, parágrafo único c/c artigo 302, §1º, incisos II e III, 

ambos do Código de Trânsito Brasileiro, por três vezes, na forma do artigo 

70 do Código Penal.Promovam-se as comunicações de 

praxe.CANCELA-SE audiência outrora aprazada.Após o trânsito em 

julgado:a) RESTITUA ao réu a fiança prestada (fl. 30), intimando-o para 

que, em 10 dias, informe os dados bancários necessários ao 

levantamento dos valores, salientando que a inércia importará, desde já, a 

perda em favor da União, devendo a secretaria adotar as providências 

para transferência dos valores.b) Após, não havendo pendências, 

ARQUIVE-SE.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

28 de setembro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001049-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA (ADVOGADO(A))

CACEMIRO ALVES VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001049-25.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CACEMIRO ALVES VIANA 

REQUERIDO: ADRIANO DIAS DA SILVA Vistos. Defiro o pleito da parte 

autora. Proceda a zelosa Secretaria Judiciária à redesignação de 

audiência de conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada para comparecer ao ato, consignando que 

poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, na dicção do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

26 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-73.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

ROGERIO LAVEZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER (REQUERIDO)

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REQUERIDO)

MARCOS GUERRA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000727-73.2016.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE, 

HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER Vistos. Considerando que a parte 

requerida contestou os pedidos iniciais, alegando fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação, nos 

termos do art. 350 do NCPC. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Ressalta-se à Gestora Judiciária que tais providências já 

vêm expressas nos artigos 789 e 790 da CNGC/MT, objetivando afastar 

conclusões desnecessárias dos autos. Cumpra-se. Colíder, 25 de 

setembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101560 Nr: 3309-63.2016.811.0009

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Ante o exposto, CANCELO a audiência preliminar anteriormente designada 

e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDEIR NUNES DE SOUZA, pela 

prescrição em abstrato ou propriamente dita da pretensão punitiva, nos 

termos dos arts. 107, inciso IV, do CP c.c. o 30 da Lei nº 11.343/06. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de condenar a parte ré em custas e despesas 

processuais, em face do provimento específico extintivo da punibilidade. 

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.Desnecessária a 

intimação do(a)(s) increpado(a)(s) em sentença extintiva da punibilidade 

ou absolutória, bastando a intimação do seu defensor, que, na ausência, 

desde já lhe nomeio o(a) douto(a) Defensor(a) Público(a) apenas para 

esse fim, que deverá ser intimado pessoalmente para eventual 

insurgência, dispensando-se outras diligências para a localização pessoal 

ou intimação editalícia daquele(a)(s), nos termos do art. 1.387 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. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO ROBALINHO ESTEVAM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001626-03.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BRUNO ROBALINHO 

ESTEVAM REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais com pedido de tutela de urgência proposta por BRUNO ROBALINHO 

ESTEVAM em desfavor de CASA BAHIA LTDA., ambos(as) devidamente 

qualificados(as) nos autos. Aduz a parte requerente, em síntese, não 

possuir qualquer negócio jurídico com a parte requerida, surpreendido que 

foi ao tomar conhecimento que seus dados cadastrais foram inseridos na 

lista de inadimplentes, por suposta dívida no valor de R$ 3.276,00 (três mil, 

duzentos e sessenta e seis reais), quando tentava obter crédito em 

instituição bancária. Alfim, informa ter sido vítima de fraude e não ter 

recebido qualquer notificação acerca do débito. Dai requer, liminarmente, a 

exclusão e a abstenção do aludido apontamento dos órgãos de proteção 

ao crédito, a inversão do ônus da prova, e, no mérito, a procedência do 

pedido para declaração de inexistência de relação jurídica com a 

condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de 30 (trinta) salários mínimos, custas e honorários 

advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A 

alegada hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “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: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 
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LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar Passo à análise acerca da pretensão da tutela de 

urgência apresentada pela parte autora, haja vista que plenamente cabível 

perante os Juizados Especiais. O art. 300 do Novo Código de Processo 

Civil estabelece 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. Extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela urgência, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar merece 

acolhimento, especificamente para o afastamento da restrição cadastral, 

com base nos documentos acostados aos autos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, corroborado pela lavratura do boletim de 

ocorrência no Num. 15426683 - Pág. 1/2, que evidencia suposta fraude 

praticada por terceiro. O perigo de dano é evidente, tanto pela cobrança, 

em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa do nome da parte reclamante, que ficará privada de 

realizar transações financeiras e comerciais. A prestação de caução é 

desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a 

parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita ao 

afastamento da restrição cadastral. II.3 - Da inversão do ônus da prova A 

alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência de relação jurídica, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, 

comprove a eventual relação jurídica com aquela (parte autora) que 

ensejou o objurgado apontamento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino à CASA 

BAHIA LTDA. para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, à exclusão 

de eventual restrição cadastral em nome da parte autora, BRUNO 

ROBALINHO ESTEVAM, no montante de R$ 3.276,00 (três mil, duzentos e 

sessenta e seis reais), conforme extrato de consulta em anexo, sob pena 

de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 297, 

“caput” e parágrafo único, art. 536, § 1º e art. 537, todos do NCPC. b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada, comprove a eventual relação 

jurídica com a parte autora que ensejou o objurgado apontamento, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a zelosa Secretaria Judiciária à designação 

de audiência de conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada da presente decisão e para comparecer ao 

ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por 

meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, na dicção do art. 

20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, a respeito desta decisão e para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), além dos mesmos documentos do cônjuge ou 

companheiro, caso casada ou em união estável, a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

27 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALMIR MENDES AMARAL (REQUERENTE)

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XIV REGIÃO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001599-20.2018.8.11.0009. REQUERENTE: VALMIR MENDES AMARAL 

REQUERIDO: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XIV REGIÃO MATO 

GROSSO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais com 

pedido de tutela antecipada proposta pela parte autora em desfavor da 

parte ré. Aduz a parte autora, em síntese, que não possui mais vínculo 

com a parte requerida desde setembro de 2015, em razão de seu 

processo ter sido cancelado. Alega ter realizado financiamento em duas 

instituições financeiras, mas que foi surpreendida ao tomar conhecimento 
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que seus dados cadastrais haviam sido inseridos na lista de inadimplentes 

no valor de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), referente a uma 

duplicata de serviço indevida, emitida em 15/12/2017 com vencimento em 

31/03/2018. Dai requer, liminarmente, a exclusão de seu nome do protesto 

constante no Livro 242, fl. 275, do Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Colíder até decisão final. No mérito, pede a confirmação do pleito liminar e 

a condenação a título de danos morais e materiais, bem como a 

condenação da parte ré em custas processuais e honorários 

advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO O art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil estabelece 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. Extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No 

particular, o pedido liminar merece acolhimento, especificamente para a 

sustação do protesto e o afastamento momentâneo da restrição cadastral, 

haja vista que a parte autora não possui mais vínculo com a parte 

requerida, o que demonstra a probabilidade do direito deduzido. O perigo 

de dano é evidente, tanto pelo protesto, em tese, indevido, quanto pelos 

prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa do nome da parte 

reclamante, que ficará privada de realizar transações financeiras e 

comerciais. A prestação de caução é desnecessária, seja em razão de 

pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da 

limitação do provimento liminar, estrita à sustação do protesto e ao 

afastamento da restrição cadastral. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA para sustar o 

protesto da duplicata de serviço sob o nº 199526, emitida em 15/12/2017 

constante no Livro 242, fl. 275, do Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Colíder, bem como determino à parte ré CONSELHO REGIONAL DE 

QUÍMICA – XIV REGIÃO MATO GROSSO para que proceda, no prazo de 

05 (cinco) dias, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da 

parte autora, VALMIR MENDES AMARAL, perante cartórios de protestos 

e/ou órgãos de proteção ao crédito, no montante de R$ 505,00 

(quinhentos e cinco reais), conforme extrato de consulta de Num. 

15319407 - Pág. 1, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 300, 

“caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 1º e 

art. 537, todos do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Oficie-se ao Cartório de 

Registro de Pessoas Naturais e Anexos da Comarca de Colíder para que 

proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, à sustação do protesto da duplicata 

de serviço sob o nº 199526, emitida em 15/12/2017, constante no Livro 

242, fl. 275, em nome da parte autora, VALMIR MENDES AMARAL, no 

montante de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), devendo ser 

observado pelo Senhor Tabelião de Protesto o disposto no art. 17 da Lei 

9.492/97. Proceda a zelosa Secretaria Judiciária à designação de 

audiência de conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada da presente decisão e para comparecer ao 

ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por 

meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, na dicção do art. 

20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 28 de setembro de 2018.
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FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001557-68.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DEJANIR PAVAO REQUERIDO: 

WHIRLPOOL S.A, ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais c.c. pedido de tutela antecipada proposta proposta por 

DEJANIR PAVÃO em desfavor de BRASTEMP – WHIRLPOOL S.A. e 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA., nome fantasia de 

ELETROMÓVEIS MARTINELLO, todos devidamente qualificados(as) nos 

autos. Aduz a parte autora, em síntese, ter adquirido em 11/06/2018 uma 

lavadora da marca “Brastemp Ative BWK11ABANA” com a segunda 

requerida. Porém, em 15/06/2018 o produto apresentou defeito e não mais 

funcionou. Afirma ter contatado a segunda requerida a respeito dos fatos, 

que enviou um funcionário à sua residência, o qual constatou um defeito 

no equipamento que demandava sua substituição. Todavia, sem obter 

qualquer resposta por parte das rés, acionou o Serviço de Atendimento ao 

Cliente - SAC da segunda requerida (protocolo nº 5041865497), em vão, 

pois que continuou sem solução. Posteriormente, esclarece a parte autora 

ter recebido a visita de um funcionário da assistência técnica das 

demandadas, o qual, após exame da lavadora, concluiu haver defeito de 

fabricação consistente em “placa de potência com defeito”, consoante 

Ordem de Serviço nº 7007556407. Segundo a inicial, indignada por não 

haver resolução do impasse, a parte ativa devolveu o produto à segunda 

requerida, que aceitou a devolução e reteve a nota fiscal, mas sem dar 

outro em substituição. E, não suficiente, ainda viu a inclusão de seu nome 

no cadastro de inadimplentes pelo suposto débito de R$ 189,00 (cento e 

oitenta e nove reais) com vencimento em 11/07/2018. Dai requer, 

liminarmente, a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito 

até decisão final, proibindo-se novas inclusões. No mérito, pede o 

cancelamento da compra e venda, a declaração de inexistência do débito 

e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos 

morais, tudo com a inversão do inversão do ônus da prova. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar Passo à análise acerca da 

pretensão da tutela de urgência apresentada pela parte autora, haja vista 

que plenamente cabível perante os Juizados Especiais. O art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece 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. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca 

capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. 

No particular, o pedido liminar merece acolhimento, especificamente para o 

afastamento da restrição cadastral, com base no laudo técnico que 

aparentemente apontou ser o defeito de fábrica, localizado na placa de 

potência da lavadora, bem como pelo fato de a parte autora ter efetuado a 

devolução do eletrodoméstico para a segunda requerida, a demonstrar a 

probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa do nome da reclamante, que ficará 

privada de realizar transações financeiras e comerciais. A prestação de 

caução é desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos 

para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, 

estrita ao afastamento da restrição cadastral. II.2 - Da inversão do ônus da 

prova A alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o 

que a atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos 

do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência de relação jurídica, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, 

comprove a eventual inexistência de vício de fabricação do produto ou o 

mau uso da parte consumidora que tenha provocado o defeito. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino à ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO 

LTDA. para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, à exclusão da 

restrição cadastral em nome da parte autora, DEJANIR PAVÃO, no 

montante de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), conforme extrato de 

consulta em anexo, vedando-se novas inclusões até final julgamento 

deste processo, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC. b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada, a eventual inexistência de vício de 

fabricação do produto ou o mau uso da parte consumidora que tenha 

provocado o defeito, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a zelosa 
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Secretaria Judiciária à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se e intime-se a parte reclamada da presente 

decisão e para comparecer ao ato, consignando que poderá ser oferecida 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na dicção do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001612-19.2018.8.11.0009. REQUERENTE: AIRTON DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c.c. restituição dos valores pagos c.c. 

indenizatória por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por AIRTON DE SOUZA LIMA em desfavor do TELEFONICA BRASIL S/A 

(VIVO), ambos(as) devidamente qualificados(as) nos autos. Aduz a parte 

requerente, em síntese, ter contratado serviços de telefonia e internet 

móvel com a parte ré para aquisição do plano “vivo controle digital - 

2GBILM” no valor de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove 

centavos) mensais. Afirma, porém, que em tal plano foi inserido serviços 

de terceiros, razão pela qual solicitou a empresa ré para o cancelamento 

desta cobrança indevida, pois alega não ter contratado. Contudo, está 

adimplindo as parcelas, pois tem receio que seu nome seja inserido no 

órgão de cadastro de inadimplentes. Dai requer, liminarmente, a abstenção 

da cobrança dos “serviços de terceiros” constantes nas faturas do 

telefone móvel (66) 99995-8837 e a inversão do ônus da prova, e, no 

mérito, a procedência do pedido para cancelar o serviço de terceiro não 

contratado, a restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação 

ao pagamento de indenização por danos morais, custas e honorários 

advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A 

alegada hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “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: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 

LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar Passo à análise acerca da pretensão da tutela de 

urgência apresentada pela parte autora, haja vista que plenamente cabível 

perante os Juizados Especiais. O art. 300 do Novo Código de Processo 

Civil estabelece 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. Extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela urgência, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar merece 

acolhimento, especificamente para a abstenção da cobrança dos 

“serviços de terceiros” constantes nas faturas da linha móvel da parte 

autora, que aparentemente não foram contratados por ela, segundo seu 

contundente relato, a demonstrar a probabilidade do direito deduzido. O 

perigo de dano é evidente, tanto pela cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela possível inscrição negativa do 

nome da reclamante, que ficará privada de realizar transações financeiras 

e comerciais. A prestação de caução é desnecessária, seja em razão de 

pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da 

limitação do provimento liminar, estrita ao restabelecimento dos serviços 

de telefonia e internet móvel. II.3 - Da inversão do ônus da prova A 

alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência de relação jurídica, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há cobranças de serviços indevidas e não contratadas pela 
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parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, 

comprove a legitimidade das cobranças dos supostos “serviços de 

terceiros”. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR 

DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino à parte demandada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (VIVO) para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, à 

abstenção das cobranças dos “serviços de terceiros” inseridas nas 

faturas do telefone móvel (66) 99995-8837, na modalidade plano “vivo 

controle digital - 2GBILM” da parte autora, AIRTON DE SOUZA LIMA, 

inscrito no CPF nº 497.995.847-87, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 

300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 

1º e art. 537, todos do NCPC. b) DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

probatório e determino que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, 

comprove a legitimidade das cobranças dos supostos “serviços de 

terceiros” na linha de telefonia celular da parte autora, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda, a zelosa Secretaria Judiciária, à designação de audiência 

de conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte 

reclamada para comparecer ao ato, consignando que poderá ser 

oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado 

Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não 

contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, na dicção do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado ou pessoalmente, a 

respeito desta decisão e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), além dos mesmos documentos do cônjuge ou companheiro, caso 

casada ou em união estável, a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000784-23.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: ANA PAULA LEMES DE SOUZA Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da questão processual pendente A parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do(s) título(s) de crédito. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

presente ação, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, deverá aquela, por meio de seu procurador, depositar o título de 

crédito em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, do 

NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2o Tratando-se 

de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante 

à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em 

cartório ou secretaria”. II.2 - Da revelia De início, destaca-se que a parte 

reclamada é revel, pois, devidamente citada e intimada (Num.14572673 - 

Pág. 01), deixou de comparecer à audiência de conciliação (Num. 

15600124 - Pág. 01). Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 

20 da Lei 9.099/95, e, consoante o que faculta o art. 355, inciso II, do 

NCPC, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. II.3 - Do mérito Trata-se de ação de cobrança 

proposta por E L ALVES MERCADO ME em desfavor de ANA PAULA 

LEMOS DE SOUZA, ambas devidamente qualificadas. A parte autora 

argumenta ser credora da parte requerida no valor de R$ 213,73 

(duzentos e treze reais e setenta e três centavos), encontrando-se 

inadimplente com a obrigação de pagar. A inicial veio acompanhada de 

cópia digitalizada dos títulos de crédito, o que comprova o pleito da parte 

autora. Com isso, reconhecida a revelia, por se tratar de direitos 

disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, 

preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos 

afirmados pela parte autora e não contestados pela parte ré, 

caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 213,73 (duzentos e treze reais e setenta e três 

centavos) em favor da parte reclamante com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do 

vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do 

STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o 

depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, 

consoante dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC, sob pena de revogação desta 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remeta-se o feito ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em 

tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 27 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000425-10.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MEDEIROS MACHADO & 

CARVALHO FILHO LTDA - ME REQUERIDO: ADRIANA APARECIDA DA 

ROSA Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a 

parte requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. 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/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 27 de setembro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000400-46.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (IMPETRANTE)

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA (IMPETRADO)

ADRIANA OLIVEIRA BARROSO (IMPETRADO)

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO (IMPETRADO)

AELIA CAMILA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

LIGIA NEIVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000400-46.2018.8.11.0046 Vistos. Acosto as informações 
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prestadas em sede de Agravo de Instrumento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000287-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON ANTONIO REIMANN (RÉU)

JOAO LOPES GUERREIRO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000287-92.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JOAO LOPES GUERREIRO, 

HILTON ANTONIO REIMANN Vistos. 1 – Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. 2 – No tocante ao pedido de tutela 

de evidência, o paragrafo único do artigo 311 do CPC dispõe que apenas 

nas hipóteses dos incisos II e III o juiz pode decidir liminarmente, 

Considerando que a parte requer o deferimento de tal tutela com base no 

inciso IV deixo para analisar após a oitiva dos requeridos. 3 – Designo 

audiência de conciliação para o dia 03 de Dezembro de 2018, ás 13:00 

horas, a ser realizada no CEJUSC da comarca. Citem-se e intimem-se os 

réus, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que compareçam à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentarem contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelos réus na realização da audiência, deverão 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 dos réus 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). 4 – Intime-se a parte autora acerca desta decisão, 

por meio do seu advogado constituído, via DJE, para que compareça à 

audiência designada. 5 – Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34981 Nr: 3164-03.2010.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILSON CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE OLIVEIRA DA SILVA, FERNANDA 

OLIVEIRA PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a Parte Autora para retirar, em 

Cartório, os formais de partilha expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121336 Nr: 2628-11.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES, 

SANDRA DE ARAUJO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:OAB/MT 24.820, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - 

OAB:21059/O

 Vistos.

Trata-se de revogação de prisão preventiva formulado por João Cleiton 

Baratela Rodrigues, qualificado nos autos, aduzindo que não estão 

presentes os requisitos da prisão cautelar.

O Ministério Público foi desfavorável ao pedido.

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).

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 Requerido foi preso em flagrante 

delito com aproximados 21 quilos de drogas (pasta-base de cocaína), 

conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06.

Sobre os pressupostos da preventiva Julio Fabbrini Mirabete (Processo 

Penal, 17º Edição, Atlas, p. 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.

A materialidade do delito está comprovada nos autos uma vez que, 

conforme laudo pericial às folhas 45, a substância apreendida apresenta 

resultado positivo para cocaína. Quanto à autoria, o Requerido foi preso 

em flagrante delito. Sendo assim, presentes os pressupostos da prisão 

preventiva.

E ainda (MIRABETE, op. cit., p. 417):

Refere-se a lei, em primeiro lugar, às providências de segurança 

necessárias para evitar que o delinquente 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 infração 

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. (grifo nosso)

Em que pese o Requerido não tenha antecedentes criminais, a grande 

quantidade de drogas transportada (20 kg de cocaína) indica por si só a 

gravidade do crime, ademais, a Suprema Corte entende que tal situação se 

traduz em indícios da pessoa presa nessas condições como envolvido 

com a associação criminosa, ou seja, não estamos falando de alguém 

preso com um baseado de maconha, mas alguém flagrado com vinte quilos 

de cocaína, droga esta com grande poder destrutivo e viciante e com alto 

valor no submundo das drogas, assim sendo a manutenção da prisão 

preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública ante a 

periculosidade em concreto do custodiado.

 Não há de se falar de encerramento da instrução, uma vez que ainda não 

foi realizado o interrogatório da ré SANDRA DE ARAUJO RODRIGUES.

 HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO 

PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. (...)

2. Não traduz manifesta arbitrariedade a decretação de prisão cautelar de 

acusado com quem foi apreendida expressiva quantidade de drogas, a 

revelar profundo envolvimento na atividade de tráfico de drogas, com 

risco de reiteração delitiva e à ordem pública. 3. Habeas corpus extinto 

sem resolução do mérito.
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(STF - HC: 109111/ES, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 

21/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-043 DIVULG 

05-03-2013 PUBLIC 06-03-2013) (grifo nosso)

A Exma. Ministra do STJ Laurita Vaz entende que “a alta ofensividade que 

um dos tipos em apreço representa à saúde e à segurança pública, 

sendo, o delito de tráfico de drogas, inclusive equiparado a hediondo, e 

que a concessão da liberdade ao paciente poderá acarretar sérios riscos 

à sociedade, especialmente à cidade em questão” (RHC 44238/MG, Data 

de Julgamento: 10/06/2014, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: 

24/06/2014).

Em razão desses relevantes motivos, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva de João Cleiton Baratela Rodrigues.

Ciência ao MPE. Intime-se a defesa.

 INTIME-SE A COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

SOLICITANDO INFORMAÇÕES ACERCA DO CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA PARA INTERROGATÓRIO DA RÉ SANDRA DE ARAUJO 

RODRIGUES, REQUERENDO URGÊNCIA VEZ QUE SE TRATA DE 

PROCESSO DE RÉU PRESO.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100533 Nr: 1150-02.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO BELMONTE RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 DELIBERAÇÕES

1) Declaro encerrada a instrução do feito.

 2) Intimem-se as parts para que apresentem as alegações finais.

3) P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113428 Nr: 6709-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDROERLANO ALVES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 Vistos.

Considerando que o réu manifestou seu inconformismo com a sentença, 

de modo que expressou o desejo de recorrer através do termo de 

apelação juntado aos autos, bem como pela discordância entre o réu e 

seu causídico e ainda pela ausência de defensor público atuante nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Otto Marques de Souza para apresentar as razões 

de apelação.

Arbitro ao defensor nomeado o valor de 02 URHs a serem pagas pela 

Defensoria do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que tal órgão 

possuiu orçamento próprio.

 Intime-se pessoalmente o advogado nomeado nos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116370 Nr: 470-80.2018.811.0046

 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: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.Revogo a antecipação de tutela deferida. P. I. Após, o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116366 Nr: 466-43.2018.811.0046

 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: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.Revogo a antecipação de tutela deferida. P. I. Após, o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115863 Nr: 277-65.2018.811.0046

 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: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.Revogo a antecipação de tutela deferida. P. I. Após, o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40656 Nr: 1670-35.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDETE ALVES PEREIRA

 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:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO o advogado da parte exequente para 

que, junte nos autos os dados bancários, CPF/CNPJ, para expedição do 

alvará para levantamento dos valores vinculados no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21934 Nr: 2954-88.2006.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S.S. XIMENES FERRAZ - ME, MARIA DO 

SOCORRO DA SILVA XIMENES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO o advogado da parte exequente para 

que, junte nos autos os dados bancários, CPF/CNPJ, para expedição do 

alvará para levantamento dos valores penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20838 Nr: 1923-33.2006.811.0046

 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: CONCEIÇÃO MARIA VICENTE

 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:

 Intimar a parte parte autora para informar os dados bancários para 

liberação do valor dos honorários sucumbenciais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116824 Nr: 666-50.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA AURELINA MATOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos.Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a 

defesa preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese 

defensiva necessita da produção de provas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 15:00h, 

conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.Intime-se o 

acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o caso, de acordo 

com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.A 

fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve 

como MANDADO DE INTIMAÇÃO e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar. Intime-se o 

Ministério Público e a Defesa.Comodoro/MT, 27 de setembro de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito Pessoas a 

serem intimadas:1) Ré: CÉLIA AURELINA MATOS GONÇALVES, nascida 

em 14.04.1968, natural de Guiratinga/MT, RG nº 06172954 SSP/MT, CPF nº 

442.277.521-91, filha de Atálio Matos e Almerinda Ferreira Matos, 

residente e domiciliada na Rua Orlando Luiz, nº 863-W, Bairro 

NovaVacaria, Comodoro/MT, telefone (65) 9-9945-3636;2) Testemunhas: 

Clebson Marcelino Pereira – lotado na DPC desta Comarca;Josimar Leite da 

Silva – lotado na DPC desta Comarca;Wangles Machado Espíndola – Rua 

B, quadra 07, casa 25, Bairro Asa Bela, Várzea Grande/MT. Telefone: 65 

99957-1127;Alexandre Servelhere de Rezende – Rua Helio Ribeiro, nº. 

1000, Bairro Paiaguas, Cuiabá/MT. Telefone: 65 99696-3623;Anderson 

Rodrigues da Silva – Morada Nova, s/n, quadra 18, lote 09, Bairro PQ do 

Lago, Várzea Grande/MT.Advertências: O réu que devidamente intimado 

não comparecer na audiência terá sua revelia decretada.A testemunha 

que devidamente intimada não comparecer na audiência poderá ser 

multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder por crime 

de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das custas da 

diligência.Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados 

e portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121054 Nr: 2500-88.2018.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTDS, ECDSDL, LRDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista a juntada nos autos dos estudos psicológico e social, bem 

como a manifestação da parte autora, designo audiência para colheita do 

depoimento pessoal dos adotantes para o dia 23 de outubro de 2018, às 

15:30h.

 Expeça-se os mandados de intimação.

 P. I.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118942 Nr: 1551-64.2018.811.0046

 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: ADENISO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O, NAYRA RINALDI BENTO - OAB:23.194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES (...) Decido. (...) As declarações prestadas pelas 

testemunhas dão conta de que o autor laborou nas lides do campo, 

sempre em regime de economia familiar. (...) Restou, assim, demonstrado o 

atendimento do requisito do exercício da atividade rural, em regime de 

economia familiar, no período de carência exigido, a justificar o 

deferimento do pedido. Por fim, o benefício ora postulado deve ser 

concedido desde a data do ajuizamento da ação, uma vez que não há 

requerimento administrativo. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural por idade, no valor de um 

salário mínimo mensal, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que implante o benefício ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data da intimação desta sentença, fixando multa de R$ 150,00 

(cento e cinqüenta reais) por dia de atraso. 1. Nome do Segurado: 

ADENISIO DA SILVA 2. Benefício concedido: Aposentadoria por Idade 3. 

Data do início do benefício: 09/2017 4. Renda mensal inicial: 100% do 

benefício. 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tinha sido implantado). Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde a data do ajuizamento da ação, ou requerimento 

administrativo, caso tenha havido, aplicando-se para a atualização da 

condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção 

monetária os critérios previstos no art. 1º-F da lei 9494/97. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, 

sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da 

ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120039 Nr: 2012-36.2018.811.0046

 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: NEUZA FAGUNDES CHAVES RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES (...) Decido. (..) Por fim o benefício ora postulado deve 

ser concedido a partir da data do indeferimento administrativo (10/10/17). 

Desta forma, a parte autora faz jus ao recebimento de pensão por morte 

nos termos do artigo 75 da Lei 8.213/1991. Isto posto, julgo procedente em 

todos os seus termos a presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 

487, I do CPC, com julgamento de mérito, para o fim de determinar que o 

INSS proceda a pensão por morte, nos seguintes termos: a) o nome da 

segurada: ARISTACIO RICARDO; b) nome da beneficiária: NEUZA 

FAGUNDES CHAVES RICARDO; c) o benefício concedido: pensão por 
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morte, inclusive com o abono anual – 13º salário; d) a data de início do 

benefício – DIB: 10/10/2017; e) data do início do pagamento: 30 dias da 

data da intimação da sentença, vez que deferida neste ato a antecipação 

de tutela. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o 

fim de determinar o estabelecimento da pensão por morte, nos termos já 

expressos no dispositivo da sentença, em 30 dias. Condeno o INSS a 

pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde a data do ajuizamento da ação, aplicando-se 

para a atualização da condenação os critérios de pagamento de juros 

moratórios e de correção monetária os critérios previstos no art. 1º-F da 

lei 9494/97. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no 

percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. 

Em atenção ao artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, deixo de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação 

não engloba as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64558 Nr: 2724-02.2013.811.0046

 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: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GERONIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO GERONIMO DA SILVA, Cpf: 

20484372149, Rg: 277617, 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: BANCO VOLKSWAGEN S/A, propôs uma ação de 

reintegração de posse de coisa móvel, através de medida liminar de 

apreensão e depósito, em face de FRANCISCO GERONIMO DA SILVA, 

Conforme o contrato 238694 ceebrado em 30/05/2008, o requerente 

arrendou por meio de "Leasing" (Arrendamento Mercantil) o seguinte bem 

01 automóvel Gol City 1.0 (GER.4) (Total Flex) (4 portas), marca 

Volkswagen, Chassi 9BWAA05W19T037770, Placa HSY 9268. O 

arrendamento em apreço fora contratado pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses, mediante o pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais, 

vencíveis, a primeira a partir de 30/06/2008, todas nos valores com 

reajuste, como pactuados na inclusa contratação. A partir do vencimento 

estipulado para o dia 30/03/2009 (parcela de nº. 11), após contínuos 

atrasos e pendência nos pagamentos das que lhe sucederam, o requerido 

deixando de quitá-lo, cumulando o debito atual da divida. Isto posto, 

requerer-se, a pronta expedição de mandado liminar de apreensão e 

depósito, sem antes ouvir-se o requerido, requerendo-se desde logo a 

subsequente reintegração do bem na lídima posse da 

requerente,independentemente da prévia justificação do art. 928 do c.p.c.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, nos termos do art. 527, II do CPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renan Félix, digitei.

Comodoro, 28 de setembro de 2018

João Victor Ladeia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000972-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK (ADVOGADO(A))

FEMAR IND E COM DE BEBIDAS EIRELI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSOTS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000972-02.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: FEMAR IND E COM DE BEBIDAS EIRELI IMPETRADO: AGENTE 

DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSOTS 

FISCAIS DA SEFAZ/MT Vistos. Trata-se de mandado de segurança 

impetrado por FEMAR IND. E COM. DE BEBIDAS EIRELI, qualificado nos 

autos, contra ato ilegal praticado pelo AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL – 

MATRÍCULA 398022560, DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO – SEFAZ/MT. Narra o impetrante que explora atividade 

comercial no setor de fabricação e envasamento de bebidas, adquiriu da 

sociedade empresarial Plastipak Packaging do Brasil Ltda – CNPJ/MF sob o 

nº 01.115.825/00011-14, pré-formas de garrafas pet, que totalizam 52 

duas caixas, sendo 25 caixas referente à nota fiscal de nº 000.077.413 e 

27 caixas referentes à nota fiscal de nº 000.077.417, as quais somaram o 

peso de 18985,824 quilos. Afirma que no dia 15/08/2018 foi apresentado 

aos agentes fiscais do Posto Fiscal XII de Outubro os documentos fiscais 

que consubstanciavam o transporte da mercadoria transportada, quando 

então foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito n. 1136423-6 desta 

mercadoria, ao fundamento de que o Documento Auxiliar da Nota Fiscal 

Eletrônica – DANFE 77413-77417 já havia sido utilizado na fiscalização 

realizada no dia 12.08.2018, concluindo-se assim o órgão fiscalizador que 

teria havido reutilização de documento fiscal, aplicando-se, então, em face 

da sociedade empresarial Plastipak Packaging do Brasil Ltd,a o imposto e a 

penalidade concebida sobre o DANFE 0777413/077417. Relata que não foi 

atuada e após a formalização da autuação, no dia 13/09/2018, solicitou à 

SEFAZ/MT a liberação da mercadoria, a qual foi indeferida ao argumento 

de que não teria cadastro de contribuinte no Estado de Mato Grasso – 

CCE/MT. Alega que a mercadoria e o transporte estavam 

consubstanciados por todos os documentos fiscais exigidos em lei e 

houve apenas o preenchimento errôneo do Manifesto Eletrônico de 

Documentos Fiscais – “MDFe” com o mesmo Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica – “DANFE”, que nada mais é do que a representação 

gráfica de uma nota fiscal que já existe digitalmente. Requer, ao final, 

concessão de medida liminar para determinar a liberação das mercadorias 

apreendidos no TAD nº 11364223-6. Passo à análise do pedido liminar. 

Diante da liminar requerida, passo ao exame dos fundamentos utilizados 

pelo Impetrante e a possibilidade da concessão liminar. Analisando a 

documentação apresentada, bem como a legislação tributária atinente à 

espécie, em confronto lógico com os argumentos expendidos pelo 

Impetrante, entendo ausente os requisitos exigidos para o deferimento da 

liminar. In casu, da leitura da inicial ressai que o Impetrante busca a 

liberação dos bens apreendidos, lançado através de TAD, supostamente, 

indevidamente lavrado, pelo fato de estar reutilizando documentos fiscais. 

Colhe-se dos autos que a apreensão ocorreu em razão da reutilização de 

documento fiscal – DANFEs 77413/77417. O art. 459 do RICMS, aprovado 

pelo Decreto nº 1944/89, autoriza nesses casos a apreensão de 

mercadorias pelo Fisco Estadual, in verbis: “Art. 459 - Ficam sujeitas à 

apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, 

industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de 

infração à legislação tributária. § 1º - A apreensão poderá ser feita, ainda, 

nos seguintes casos: I - quando transportadas ou encontradas 

mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam 

acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na 

documentação fiscal; (grifei) Portanto, a apreensão em tela se reveste de 

legalidade, em virtude de descumprimento às normas tributárias, se 

valendo o Estado de medida auto-executável, própria do poder de polícia. 

A jurisprudência caminha nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE 

MERCADORIAS EM TRÂNSITO - INTERESTADUAL - SEM NOTA FISCAL - 

OBJETIVO - COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO - IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 
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PASSIVO DA OBRIGAÇÃO - INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 70, 323 e 

547, DO STJ - LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A apreensão e 

depósito de mercadorias só são ilegais quando visa, exclusivamente, 

coagir o contribuinte a adimplir tributos. O transporte de mercadoria 

desacompanhada de Nota Fiscal é infração de natureza permanente, 

autorizadora da apreensão, até que apresente a nota, para comprovação 

do sujeito passivo da obrigação e verificação de sua origem e licitude. 

(TJMT - RAI nº 20641/2005 - 6ª Câmara Cível) Ademais, a emenda 

constitucional nº 55, de 05 de março de 2.009 que acrescentou o §5º ao 

art. 150 da Constituição Estadual de Mato Grosso de seguinte teor: “Art. 

150, § 5º Não se considera limitação ao tráfego de bens, para fins do 

disposto no inciso V deste artigo, a retenção de mercadorias 

desacompanhadas de documentação fiscal e ou acompanhadas de 

documentação fiscal inidônea, hipótese em que ficarão retidas até a 

comprovação da legitimidade de sua posse e de regularidade fiscal”. Com 

a emenda constitucional mencionada a regularidade Fiscal é requisito 

necessário a liberação de mercadorias apreendidas, o que em sede de 

liminar preventiva e pela documentação carreada aos autos não nos dá a 

segurança necessária a concessão de liminar. Logo, o procedimento 

adotado pela autoridade coatora se revestiu de legalidade, ausente, assim, 

o fumus boni iuris. Igualmente, não verifica-se a urgência que enseje a 

antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que não foi demonstrado 

prejuízo sofrido pelo Impetrante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido 

liminar, pelos motivos acima expostos, e com base nos termos do artigo 

273, do CPC c/c artigo. 459 do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1944/89. 

Intime-se da decisão o Patrono do impetrante, a fim de que possa exercer 

o direito recursal. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para 

prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000505-23.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE LORENZI CANCELIER (RÉU)

 

Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da diligência 

complementar do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000496-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI ANTONIO LESEUX (RÉU)

 

A propósito do cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, fica a parte 

autora intimada a comprovar o pagamento da diligência complementar.

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

Processo Número: 1000623-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. G. (ADVOGADO(A))

R. F. L. (ADVOGADO(A))

R. D. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. R. (RÉU)

H. V. B. G. (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada da decisão retro, bem como a requerer o que 

entender de direito, sem prejuízo do prazo para a parte requerida 

apresentar resposta.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

MARTA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000443-80.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARTA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos. A requerente MARTA DO CARMO DE OLIVEIRA 

SOUZA ajuíza a presente Ação de Concessão de Pensão por morte em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O direito em litígio não admite transação, em razão 

de o requerido ser pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária 

a realização de audiência preliminar. Não verifico quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 354 e 355, do Código de Processo Civil, passo a 

sanear o feito e à análise das provas a serem produzidas. Não havendo 

preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a serem 

pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória. Defiro a prova oral, qual seja a testemunhal. Na forma do art. 

357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 10 (dez) 

dias para apresentação do rol de testemunhas cujo depoimento se 

pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem contabilizados, na 

hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação [art. 422, 

§2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT]. Consigno que, em face 

do princípio da celeridade processual, o autor deverá trazer suas 

testemunhas independentes de intimação, sob pena de perder o direito à 

produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 2º e 3º, do CPC), salvo se 

já tiverem se responsabilizado pelo comparecimento. Designo audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 10 de outubro de 2018, às 13h45min. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 18 de 

setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000761-63.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO (ADVOGADO(A))

SIPAL S A INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 

(REQUERIDO)

BSBIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL SUL BRASIL S/A 

(REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça em tempo hábil para realização da audiência.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000229-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (ADVOGADO(A))

ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIONITA MOREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

EPAMINONDAS TEIXEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA (HERDEIRO)

MARLENY TEIXEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

JOSE CARLOS DA SILVA (HERDEIRO)

TAUANA PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

LENILDA TEIXEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

DOUGLAS GENECY PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

 

Fica a parte Antônio Teixeira da Silva, por meio de seu advogado, intimada 

a prestar compromisso em secretaria, no prazo de cinco dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107198 Nr: 4135-41.2017.811.0046

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, pelo 

que condeno o requerido:a)A recompor integralmente o ambiente 

degradado, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação 

nativa da região, através da apresentação junto ao órgão ambiental 

competente (SEMA) de um Plano de Recuperação de Área Degradada – 

PRAD, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento, sob 

pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertendo-se esta 

em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de 

Comodoro/MT, ou aquele que lhe faça as vezes. Determino seja oficiada a 

SEMA para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando 

constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse 

Juízo eventuais violações, visando apurar a multa diária.Custas e 

despesas processuais pelo requerido.Sem condenação em honorários, 

p o i s  i n c a b í v e i s  n a  e s p é c i e . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intime-se.Cumpra-se.Escoado o prazo recursal, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109706 Nr: 5199-86.2017.811.0046

 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): SINDICATO RURAL DE COMODORO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação civil pública com pedido liminar proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do SINDICATO RURAL 

DE COMODORO/MT, todos qualificados nos autos, visando a determinação 

judicial de obrigação de não fazer consistente na não realização do 

evento “21ª FEAGRO” na cidade de Comodoro/MT sem o necessário 

alvará do Corpo de Bombeiros.

 A liminar foi deferida em 06/09/2017, pág. 52.

Sobreveio petição do requerido informando que cumpriu todas as 

exigências técnicas para realização do evento, juntando aos autos 

documentos comprovando o alegado, inclusive alvará do Corpo de 

Bombeiros, págs. 56/60 e 66/67.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a extinção do feito, 

com a procedência da ação.

É o relato do essencial.

Decido.

 Tendo em vista a juntada do alvará do Corpo de Bombeiro pelo requerido, 

datado de 06/08/2017, ou seja, data anterior ao ajuizamento da presente 

ação, concluo pela falta de interesse processual do autor, uma vez este 

era o objeto da demanda visando o atendimento das exigências técnicas 

para realização de evento festivo nesta cidade e Comarca.

Desta forma, carece a ação de interesse processual, o qual se assenta 

na premissa de extrair algum resultado útil do processo, pelo que a 

extinção do feito é medida imperativa.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente ação, na forma do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, pois incabíveis na espécie da ação.

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86177 Nr: 920-91.2016.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOLDO HOPPEN, MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA 

HOPPEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FINIMUNDO, JOÃO BOSCO TEIXEIRA 

DE REZENDE, MARISTELA MOREIRA ANDRADE REZENDE, NELSON SILVA 

BARROS, MARIA MACAUBAS BARROS, VALENTIM CERVI, LAUDEMIR 

ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, ODILA BERNARDI 

CERVI, VALTER SOLON CERVI, ODETE PAVELAKI BERNARDI, ATILIO 

CERVI, CLEUNICE BORGES DA SILVA CERVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELIETE BECKER MACARINI - 

OAB:10039-PR, PAULO MACARINI - OAB:4021-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO MOURA BORGES - 

OAB:839-MS, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492, 

JOSEMÁRIO SECCO - OAB:724/RO, LEANDRO MARCIO PEDOT - 

OAB:2022/RO

 Cód. 86177

Vistos.

1) Cadastre os advogados das partes no sistema Apolo.

2) Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga 

eletrônica, para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, 

que será contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas. Com relação aos requeridos citados 

via edital, NOMEIO como advogado dativo destes o advogado Lucas 

Alberto Tostes Correa.

3) Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96861 Nr: 5181-02.2016.811.0046

 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: LUIZ MARÇAL TRUAZELLI, WDST

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 Código 96861

Vistos.

Proceda a serventia da seguinte forma:

1) Acolho a cota ministerial retro.

2) Intimem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias para, caso 

queiram, especifiquem as provas a serem produzidas. Em não havendo 

possibilidade de remessa dos autos à Defensoria de Rondônia por razões 

diversas, certifique, e após desde já NOMEIO como defensora dativa da 

requerida o advogado Lucas Alberto Tostes Correa.

3) Pugnando pelo julgamento antecipado da demanda, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para oitiva em 30 (trinta) dias.

4) Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de setembro 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63816 Nr: 1967-08.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELITO FOLETO, GELSON IVAN FOLETO, 

OSVALDO EUGÊNIO FOLETO, GILBERTO BASILIO TRAVI, DENISE LAHUTE 

TRAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, FABRÍCIO KAVA - OAB:MT 14.468-A, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313/RO

 ANTE O EXPOSTO, o que mais dos autos consta, ACOLHO a exceção de 

pré-executividade e, por consequência reconheço a prescrição 

declarando extinto o presente feito nos termos do artigo 487, II do Código 

de Processo Civil.DESCONSTITUO a penhora judicial efetuada nos autos 

no imóvel matrícula n.º 764, no CRI da cidade de Comodoro-MT. CONDENO 

o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido pela excipiente, que corresponde ao total do crédito sob 

cobrança atualizado, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. 

Cadastre os advogados dos executados de fls. 108 e fls. 151, devendo o 

patrono apresentar procuração a rogo com relação ao executado Osvaldo 

em 15 (quinze) dias, bem como proceda com as atualizações necessárias 

consoante requerimento de fls. 178.Após, com o trânsito em julgado não 

sendo requerido cumprimento de sentença em 15 (quinze) dia, 

arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo.P. I. 

C.Comodoro-MT, 24 de setembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13860 Nr: 1728-19.2004.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELLI MARCOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Código 13860

Vistos.

 Não tendo havido o cancelamento do bloqueio por razões diversas, libere 

o valor bloqueado nos autos mediante a expedição de alvará, conforme 

determinado em decisão de fls. 230/231.

 Após, manifestem as partes por meio de seus respectivos advogados 

constituídos acerca da ação anulatória interposta pela executada em 15 

(quinze) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 de setembro 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.: 113614 Nr: 6805-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. BUENO - ME, ALICE RAMOS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da expedição de carta precatória, fica a parte autora intimada 

a retirar a mesma em secretaria e comprovar a sua distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86229 Nr: 937-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, TRR - COMODORO 

DIESEL LTDA, TREVO PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - 

ME, TRV TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP, TREVO 

TERRAPLANAGEM LTDA., ALFREDO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:2887/RO, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT

 A propósito da expedição de carta precatória, fica a parte autora intimada 

a retirar a mesma em secretaria e comprovar a sua distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119210 Nr: 1676-32.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME, MARCIO 

EDILMAR QUINTEIRO, JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO, IZABEL 

QUINTEIRO DE OLIVEIRA, MARIO ESTELINO QUINTEIRO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da expedição de carta precatória, fica a parte autora intimada 

a retirar a mesma em secretaria e comprovar a sua distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119001 Nr: 1580-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA, EDIVAN DA SILVA 

ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Ficam as partes denunciadas, por seu advogado constituído intimadas a 

apresentarem as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124058 Nr: 3750-59.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343

 Fica a parte denunciada, por seu advogado constituído intimada a 

apresentar alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89915 Nr: 2184-46.2016.811.0046

 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: MARLI MIRANDA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMIRES NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Ficam as partes intimadas a apresentarem alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107198 Nr: 4135-41.2017.811.0046

 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): OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 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 codex, RECEBO a petição inicial.

Designo audiência de conciliação para o dia 12 de setembro de 2017, às 

16h00min, com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105053 Nr: 3116-97.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALIPIO SATIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

DE PROÊMIO, DETERMINO QUE A SERVENTIA PROCEDA COM A DEVIDA 

RETIFICAÇÃO NOS AUTOS FAZENDO CONSTAR QUE SE TRATA DE RÉU 

PRESO.

Ante a planilha acostada aos autos em evento de ref. 205, de onde se 

extrai os dias trabalhados pelo recuperando, que laborou um somatório de 

143 dias no período compreendido entre fevereiro de 2018 a julho de 

2018, tenho por bem acolhê-la.

Ante o exposto, nos termos do §1º, do artigo 126, da LEP declaro remido 

48 dias de pena do recuperando, devendo ser elaborado novo cálculo de 

pena.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 dias.

Outrossim, diante da demora de se lotar a Comarca com Defensor Público, 

situação esta que se prorroga desde outubro/2017, sem qualquer notícia 

atual acerca da designação do membro, alternativa não há senão a 

nomeação de advogado dativo ao recuperando.

Sendo assim, nomeio o d. advogado Lucas Alberto Tostes Correa OAB/MT 

23.071-B, para defender os interesses do recuperando, até a designação 

de novo defensor, sendo que ao final dos trabalhos será fixado 

honorários a seu favor a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, 

na forma do artigo 22 da Lei nº 8.906/94.

Intime-se o advogado da nomeação, bem como para manifestar-se no 

prazo de 05 dias quanto ao cálculo de pena.

 Em seguida, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

Comodoro/MT, 19 de setembro 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.: 89034 Nr: 1868-33.2016.811.0046

 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: FATIMA MARIA DE FREITAS BORGES LAMANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYMUNDO RAPHAEL DA SILVA, DIRCEU 

GUIMENES AEDO, EDNA DE SOUZA DANILICHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MEDEIROS MARÇAL 

- OAB:319410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o cumprimento do mandado de citação, impulsiono o feito 

para intimar o autor para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124617 Nr: 3971-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT

 Vistos.

Considerando a concessão de liberdade provisória ao denunciado 

MARCELO SILVA FRANCO pelo E. TJMT (ref. 29), expeça-se alvará de 

soltura em favor do mesmo, consignando as cautelares previstas na 

decisão, bem como acrescentando-se as deste juízo, quais sejam: a) 

comparecimento mensal na delegacia de Nova Lacerda/MT, para justificar 

suas atividades; b) proibição de portar arma fora de serviço, devendo 

guardá-la junto a CIA PM; c) não frequentar bares, boates e locais de 

reputação duvidosa e d) Comparecer a todos os atos do processo a que 

for chamado.

 Certifique-se acerca do cumprimento da decisão retro.

Às providências, URGENTEMENTE.

 Por fim, determino que seja apurado a responsabilidade pela demora de 

comunicação a este juízo da decisão encaminhada à secretaria no dia 

26/09/2018, sendo que somente nesta data este magistrado tomou 

conhecimento de tal decisum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-55.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANTONIO DALCIN (EXECUTADO)

ELIO PAZINATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001059-55.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: AMARILDO ANTONIO DALCIN, ELIO PAZINATTO VISTOS. 

1) Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, por se tratar de 

entidade equiparada à instituição financeira. 2) Certifique se houve o 

devido recolhimento das custas processuais. 3) DETERMINO que seja 

procedida a citação do (s) devedor (es) mediante carta com aviso de 

recebimento ou por mandado caso requerido pelo exequente na exordial 

no endereço apontado pela parte exequente em petição retro para pagar 

em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos do CPC]. 4) Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado(s) [art. 154, inciso V e art. 841 e 

seguintes do CPC]. Caso necessário, expeça-se carta precatória para 

tanto a qual deverá ser distribuída às expensas da parte exequente. 5) 

Intime-se o executado (s) para que, no prazo para embargos, caso queira, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC]. 6) Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor 

devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba 

honorária será reduzida pela metade [art. 827, §1º do CPC]. 7) Defiro os 

benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se a parte exequente para recolher a 

diligência do Oficial de Justiça em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e, tenha requerido a citação 

via mandado. 8) Caso o Oficial de justiça não encontre o executado, 

desde já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem para garantir a 

execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto 

proceda-se o senhor meirinho com as diligências insculpidas no art. 830, 

§1º, CPC. 9) Inexistindo bens a serem penhorados, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias indique bens passiveis 

de penhora, sob pena de sua desídia configurar ato atentatório a 

dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e ss CPC. 10) Desde já, 

havendo pedido neste sentido defiro a expedição de certidão para fins de 

averbação em registro público do ato de propositura dessa execução 

(799, IX e 828, caput, CPC), caso requerido pelo exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 104/2018-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jac iara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO orientação obtida através do SDK-DRH, do Tribunal de 

Justiça ;

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 035/18/DF, de 04.04.18, que Designou 

a Servidora Silvia Garbelini Serafim, matrícula 8459, Aux iliar Judiciário 

para exercer a função de Gestora Judiciári a Substituta em Substituição 

Legal no período de 14 de maio a 02 de junho do corrente ano , e ainda a 

Portaria nº 052/2018-DF, de 10.05.18, que revogou a Portaria nº 

035/2018-DF.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 26 de setembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 103/2018-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Victor Coimbra de Souza, matrícula 

12500, Analista Judiciário PTJ, designad o Gestor Judiciário , estará 

afastado de suas funções por motivo de folga compensatória , no dia 17 

de setembro de 2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor ODENIL MOREIRA DOS SANTOS, matrícula n. 1761, 

Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

Substituto em Substituição Legal no dia 17 de setembro de 2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 24 de setembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001197-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA INTIMAÇÃO Dados do processo:  Processo : 

1001197-33.2018.8.11.0010; Valor causa: $1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT Pessoa(s) 

a ser(em) citadas(s): Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 

ENSINO PUBLICO Endereço: TRAVESSA MESTRE JOÃO MONGE 

GUIMARÃES, 102, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-170 Nome: 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT Endereço: RUA RUI BARBOSA, 

335, CENTRO, SÃO PEDRO DA CIPA - MT - CEP: 78835-000 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 

14/11/2018 às 14hs00, na sala do CEJUSC no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, §§ 1º e 2º, do CPC). As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. JACIARA, 28 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002348-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARON FURQUIM DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002348-34.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: ARON 

FURQUIM DO CARMO Vistos etc. Conforme se observa da petição inicial e 

dos documentos que a instruem, verifica-se que a parte autora deixou de 

comprovar a mora da parte ré, tendo em vista que o AR expedido ao 

devedor consta com a informação “Não Procurado”, não havendo o 

esgotamento dos meios de localização do devedor e, assim, não há 

comprovação da constituição da parte requerida em mora. Neste sentido é 

o entendimento do E. TJMT: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE 

NÃO PROCURADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NÃO EXPEDIDA 

– MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO 

PROVIDO.A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição 

em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar 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 
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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.” (CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018). De outra banda, os 

autos vieram conclusos sem a juntada de comprovante de recolhimento de 

custas. Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos documentos comprobatórios de notificação 

extrajudicial válidos, lembrando-se que o protesto por edital é meio hábil 

para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como, recolher e/ou comprovar o recolhimento das custas 

iniciais, sob pena sob pena de extinção do processo. Decorrido o prazo 

acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautels de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 28 de setembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001111-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PEREIRA BERGAMINI (AUTOR(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001111-62.2018.8.11.0010; Valor causa: $11,448.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL (ART. 48/51)]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): IRENE 

PEREIRA BERGAMINI Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Impulsiono o presente feito para intimar a parte autora a cerca da 

certidão reta para se manifestar e requer o que entender de Direito. 

JACIARA - MT, 28 de setembro de 2018 Atenciosamente. LUZIA 

CAROLINE DE LUCENA BATISTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE JACIARA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, 

JARDIM AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91197 Nr: 1970-32.2017.811.0010

 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: HARDI DOCKHORN, ZENI ELENA HOENNICK DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Baptista - 

OAB:221.924 - SP, Michelle de Castro Cintra - OAB:48.624 - GO, 

RENATA SOARES PEIXOTO - OAB:37.791/GO, THAIS APARECIDA PENA 

- OAB:OAB-GO 33.551

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da perícia contábil 

agendada para o dia 25/10/2018, às 15h:00min, conforme petição retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102125 Nr: 7086-19.2017.811.0010

 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: PPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 Vistos etc.

Tendo em vista no horário designado para a solenidade instrutória houve 

queda de energia, a qual se manteve até às 15h00min, redesigno a 

audiência para o dia 24/10/2018, às 15h00min.

Ciência à DPE.

Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas pela DPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 118236 Nr: 4902-56.2018.811.0010

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES 

RABELLO E AZEVEDO LTDA ME, AGENOR NUNES DE AZEVEDO NETO, 

JOSÉ ADILSON RABELO, CARLOS JOAQUIM DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90621 Nr: 1680-17.2017.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63840 Nr: 762-81.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIEIRA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20973 Nr: 2594-67.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, OLIMPIO DE 

AZEVEDO ADVOGADOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBER SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6203 Nr: 257-18.2000.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAMIR CAETANO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WANDERLEY GARCIA 

DUARTE - OAB:MT731, Karine F. Garcia Duarte A. Pinto - 

OAB:6.294-A, Lucilene Françoso Fernandes Silva - OAB:161.727 - 

SP, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89469 Nr: 1098-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84173 Nr: 4240-63.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria do Carmo Alves - 

OAB:296.852 - SP, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - 

OAB:16678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

AÇÃO DE EXECUÇÃO.PROCEDA O SR. GESTOR A MUDANÇA 

PROCESSUAL NO SISTEMA.Cite-se o executado, para, no prazo de 03 

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por cento sobre 

o valor da causa.O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E 

DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação da parte executada e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal de três dias.Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado.A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente.Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 dias seguintes à efetivação 

do arresto, procurar o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido.Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, 

devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas, atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida..Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 19 de setembro 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106078 Nr: 9150-02.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI RAINHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B, Maria do Carmo Alves - OAB:296.852 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

AÇÃO DE EXECUÇÃO,PROCEDA O SR. GESTOR A MUDANÇA 

PROCESSUAL NO SISTEMA.Cite-se a executada, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.O MANDADO DE CITAÇÃO, 

PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) 

vias, a primeira com o propósito de promover a citação da parte executada 

e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, 

caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

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

oportunidade, o executado.A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade, devendo o exequente, no prazo de dez dias após a 

sua concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas, 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida.No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a 

verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 19 de setembro 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88376 Nr: 591-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 411 de 704



Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59098 Nr: 2848-59.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel da Silva Rita de Oliveira

 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:

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados à ref. 78.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64276 Nr: 913-47.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE MOURA

 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: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, apenas exarou ciência 

acerca do cálculo apresentado à ref. 147, conforme certidão de ref. 158.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela contadora judicial.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor – RPV e do 

Precatório, conforme requerido pelo exequente à ref. 157, junto ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor ou Precatório, o Tribunal 

Regional Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a 

última atualização até a data da transferência dos valores, afastando 

assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização 

monetária.

Após, expedidos o Precatório, bem como a RPV e, juntada aos autos as 

informações nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 

de 18/04/2012, informando o depósito dos valores devidos, venham os 

autos conclusos para extinção.

Por fim, aguarde-se no arquivo provisório até o pagamento do precatório já 

requisitado, voltando os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86004 Nr: 5164-74.2016.811.0010

 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): VINICIUS DEGASPERY FIRMINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da inércia do executado, conforme certificado à ref. 53, defiro o 

pedido contido à ref. 57.

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22891 Nr: 1724-85.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE CLACI ROESLER, POAH MODA 

FEMININA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Primo Potrich - 

OAB:27.701 / SC, Ronaldo André Nardino - OAB:29.096 - SC

 Vistos etc.

O exequente, em sua manifestação de fls. 229/230 requereu a penhora no 

rosto dos autos relacionados naquele petitório.

Após, fora intimado o credor para que juntasse planilha atualizada do 

débito, este que anexou ao petitório de fls. 244/245, vindo os autos 

conclusos.

Pois bem.

Com propriedade, leciona Marcelo Abelha:

“5.3.3 Penhora sobre ação e direito do devedor (penhora no rosto dos 

autos – art. 860 do CPC).

Consagrada no art. 860 do CPC encontra-se a `penhora no rosto dos 

autos´, que corresponde, precisamente, às situações em que a constrição 

(penhora) judicial na execução por quantia certa (processo A) incide 

sobre um bem jurídico que está sendo objeto de ação em outro processo 

(processo B). Assim, realizada a penhora sobre o bem que é objeto do 

processo B, a execução (processo A) não poderá avançar além disso, 

porque deve aguardar a solução dada no processo B, no qual foi feita a 

penhora, pois, enquanto não for entregue o bem ou transferido o valor 

para o credor do processo B, que é devedor do processo A, este não 

poderá prosseguir. E pode acontecer que o destino do bem penhorado 

seja desfavorável ao executado do processo A, caso em que, não 

havendo outros bens, ficará o processo A impedido de prosseguir, 

devendo ser requerida sua suspensão (rectius = impedimento) que será 

deferida com base na hipótese do art. 921, III, do CPC.” (Manual de 

execução civil/Marcelo Abelha. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2015, p. 180).

Assim, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos requerido pelo 

exequente, nos termos do Art. 860 do Código de Processo Civil.

Em consequência, expeça-se o necessário para o cumprimento da 

referida penhora nos processos n.º 0052909-53.2013.8.24.0023, em 

trâmite na Vara de Execuções contra a Fazenda Pública e Precatórios de 

F l o r i a n ó p o l i s / S C ;  n º .  0 3 2 5 5 4 5 - 9 6 . 2 0 1 4 . 8 . 2 4 . 0 0 2 3  e  n º . 

0313494-53.2014.8.24.0023, em trâmites no Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Florianópolis/SC e processos nº. 0000691-49.2016.8.24.0023 e 

nº. 0000650-82.2016.8.24.0021, em trâmites no Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cunha Porã/SC, no montante de R$ 39.543,18 (trinta e nove 

mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), nos quais s 

executada ALICE CLACI ROESLER é credora, procedendo-se aos demais 

atos expropriatórios.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

Jaciara/MT, 20 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14841 Nr: 1691-03.2004.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de diligências por 

este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de penhora em 

nome da parte executada por meio dos sistemas RENAJUD, BACENJUD e 

a expedição de ofício ao INCRA.

Inicialmente, quanto ao pedido de penhora online, via BACENJUD, verifico 

que este já foi realizado em 03 de abril de 2018, às fls. 314/317, 

resultando infrutífera a diligência.

Assim é que, entre a tentativa de penhora e o pedido, vislumbra-se que o 

credor não junta qualquer indício de que haja saldo nas contas da parte 

executada.

De outra banda, sobre o pedido de diligência, via RENAJUD, observa-se 

que a parte exequente foi intimada para requerer o que entender de 

direito, contudo, comparece aos autos sem que ao menos tenha 

comprovado que realizou busca no intuito de localização de bens do 

devedor.

Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de 

devedor, mormente quando a parte exequente de igual modo tem a seu 

dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI.

Nesse sentido, se extraem os seguintes precedentes:

“AGRAVO. EXECUÇÃO. Manutenção da decisão que negou seguimento ao 

agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido 

de consulta ao Renajud em razão de que não houve esgotamento dos 

meios possíveis de localização de bens em nome dos executados. 

AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70041868134, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 28/07/2011).

“AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA ATRAVÉS DO SISTEMA 

RENAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DA 

PARTE JUNTO AO DETRAN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 

NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo Nº 70041896481, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 20/07/2011).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente às fls. 321 referente ao novo pedido de penhora online e busca 

de bens via RENAJUD.

Quanto a expedição de ofício ao órgão competente a fim de obter a exata 

localização dos imóveis registrados nas matrículas de fls. 276/283, para 

que seja possível realizar sua penhora, verifico que tal diligência se faz 

necessária.

Sendo assim, DETERMINO SEJA OFICIADO O INTERMAT para, no prazo de 

10 (dez) dias, emitir e enviar a este Juízo certidão atualizada, sobre a atual 

localização das propriedades em questão.

Isso porque, atualmente a área está devidamente georreferenciada, e, no 

referido mapeamento, consta que as áreas estão localizadas no Município 

de Jaciara/MT e Juscimeira/MT.

 Anexe ao Ofício a ser expedido ao Instituto, cópia das matrículas: 

R/8.386; R/8.385; R/4.692; R/4.309/, acostadas aos autos às fls. 276/283.

Com a juntada da certidão do INTERMAT, voltem os autos conclusos.

Por fim, quanto ao item 4.3 da petição de fls. 320/321, nota-se que a 

sanção do Art. 774 do CPC já foi aplicada na decisão de fl. 319, portanto 

não há do que se falar do referido pedido.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56481 Nr: 863-55.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA ALTA AZEVEDO, LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA, DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Verifica-se dos autos que a Fazenda Municipal não apresentou 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Dessa forma, determino seja oficiado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias 

(Artigo 3º, § 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

 Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57651 Nr: 1849-09.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA CAMILO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53561 Nr: 2094-54.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA, MARCOS HERRERO DE 

MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT, JAÍNE NAHANE MIRANDA - OAB:18122-MT, Marcelo 

Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.
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CARLOS ROBERTO BERNARDI apresentou petitório às fls. 185/186 

requerendo seja recebido como embargos declaratórios, opostos em face 

da decisão de fls. 182, argumentando a existência de erro material na 

determinação de expedição de mandado de penhora e avaliação de 

imóvel, sob a suposta afirmação de que consta no decisório que o 

embargante quem ofertara o bem à penhora, afirmando que o correto é 

que o irresignado teria oferecido o crédito advindo da venda do referido 

bem.

Determinada a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à 

petição (fl. 188), esta comparece à fl. 189/190, concordando com a 

manifestação da parte devedora, e requerendo seja oficiado o Juízo de 

Santo Antônio do Leverger/MT para que seja procedida a penhora no 

rosto dos autos.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, deixo de receber o petitório de fls. 185/186 como embargos 

de declaração, pois, primeiramente, a parte executada foi intimada do 

impulsionamento do escrivão judicial (fl. 184) e não da decisão de penhora 

(fl. 182) e, de acordo com o caput do art. 1.022 do CPC, somente é cabível 

a oposição de embargos contra decisões judiciais, inexistindo qualquer 

amparo legal para oposição contra impulsionamento do escrivão.

Em segundo lugar, conforme o art. 1.023, do CPC, o prazo para oposição 

do recurso é de 05 (cinco) dias e, conforme se detrai do andamento 

processual a irresignação estaria completamente intempestiva, tendo em 

vista que a intimação das partes do decisório de fl. 182 se deu em 

30/10/2017 por meio do DJE nº 10.130 e o protocolo do pedido de 

esclarecimento se deu em 26/03/2018.

De outra banda, quanto à manifestação em si do executado, detrai-se dos 

autos que este, inicialmente, oferecera o crédito da venda do imóvel 

descrito às fls. 33/34 e penhorado à fl. 182, requerendo a intimação dos 

compradores para que depositassem o valor da última parcela do contrato.

Ocorre que os compradores não foram localizados, oportunidade em que 

a parte exequente requereu a penhora da fração do bem correspondente 

à parcela remanescente, sendo deferida (fl. 114) e expedida Carta 

Precatória ao Juízo de Santo Antônio de Leverger/MT, a qual até o 

momento não retornou, não havendo informações de seu cumprimento (fl. 

117).

Posteriormente, este Juízo determinou a juntada das matrículas atualizadas 

das áreas constritas (fl. 134) e, após, foi determinada a expedição de 

mandado de penhora e avaliação, realizando-se nova penhora do mesmo 

bem, porém, dessa vez à integralidade (fls. 182/183).

Dessa forma, diante do petitório do devedor, bem como, da concordância 

da parte credora com as alegações trazidas, chamo o feito à ordem para 

revogar a decisão de fl. 182, a qual determinou a penhora sobre a 

totalidade do imóvel descrito às fls. 33/34, mantendo a constrição parcial já 

deferida à fl. 114, desta que não houvera oposição.

Por outro lado, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos requerido 

pelo exequente à fl. 189, nos termos do Art. 860 do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, expeça-se o necessário para o cumprimento da 

referida penhora nos autos de nº 337-66.2008.811.0053 – Código 11308, 

em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, 

no montante de R$ 28.615,99 (vinte e oito mil seiscentos e quinze reais e 

noventa e nove centavos), no qual o executado CARLOS ROBERTO 

BERNARDI é credor, procedendo-se aos demais atos expropriatórios.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53961 Nr: 2461-78.2013.811.0010

 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: HSNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSDOM, ANM, FNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante para juntar o comprovante de pagamento dos 

impostos e prestar suas últimas declarações no inventário, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 20 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21990 Nr: 779-98.2007.811.0010

 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: MARLENE MOREIRA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUCINDO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias o que coaduna ao caso em 

exame, vez que há mais de 04 anos que nenhum dos herdeiros se 

manifestam nos autos.Importante consignar que embora tenha uma 

terceira herdeira, a Sra. Edina Moreira Caetano, não consta nos autos 

qualquer informação quanto ao seu endereço, o que tornaria inócua sua 

nomeação como inventariante, já que não poderia ser intimada da 

decisão.Assim, verificada a inércia por abandono por parte dos herdeiros, 

a extinção é à medida que se impõe.Ante ao exposto, e por tudo que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.Via de consequência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, sendo que a 

exigibilidade ficará suspensa, conforme art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º 

do Código de Processo Civil.Sem honorários.Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 20 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 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

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial 

formulado por DORACY MARAFON PASQUALOTO em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, o que faço com resolução do 

mérito.Via de consequência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (§8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil, sendo que a exigibilidade ficará suspensa, 

conforme art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se, expedindo o necessário, e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara - MT, 20 de setembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97354 Nr: 4836-13.2017.811.0010

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DP CONSTRUÇÕES, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPIDO TRANSPAULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7.286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR CAMARGO SAMPAIO - 

OAB:385092

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 198765 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 21/11/2018 às 15hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56791 Nr: 1146-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEUSA LOPES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56477 Nr: 859-18.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99087 Nr: 5683-15.2017.811.0010

 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: APRDS, TRGS, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a 

implantação do benefício previdenciário de auxílio reclusão, devido desde 

a data do requerimento administrativo (DIB em 30/03/2017).CONDENO ao 

pagamento das parcelas pretéritas devidas desde o requerimento 

administrativo até a data da soltura do segurado, em 11/10/2017, 

atentando-se que na Ref. 04 foi deferida a tutela de urgência para 

implantação do benefício. Sem custas à vista da isenção determinada pela 

Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.Fixo os 

honorários advocatícios em 20% 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).Tópico síntese do julgado, nos termos dos 

Provimentos COGE n° 69/2006 e 71/2006:- Número do benefício: 

167.894.156-2;- Nome do beneficiário: ANA PAULA RODRIGUES DA 

SILVA (CPF nº 079.820.091-07);- Benefício concedido: auxílio reclusão; - 

Data de início do benefício: 30/03/2017;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. Registre-se. 

Intimem-se.Transitada em julgado, arquive-se.Às providências.Jaciara - 

MT, 19 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88138 Nr: 446-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA - EPP, 

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA NETO, SIMONE FRANCIELE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. ...Assim, indefiro o pedido de busca de bens via Renajud e 

Infojud.De outra banda, quanto ao pedido de penhora por meio do sistema 

BACENJUD, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.Posto isto, defiro a 

penhora online no valor de R$ 151.196,61 (cento e cinquenta e um mil 

cento e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) nas contas da 

parte executada: GRÁFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA, CNPJ nº 

03.464.226/0001-31; DOMINGOS JOSÉ DA SILVA NETO, CPF nº 

317.711.901-59; SIMONE FRANCIELE LEMES DA SILVA, CPF nº 

893.469.121-20.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo 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, a parte executada 

deverá ser intimada.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 CPC, 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.Ainda, 

restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais 

possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

os autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 26 de setembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002341-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

DIONECLEIA GOMES ROBERTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002341-42.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

DIONECLEIA GOMES ROBERTO REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. 

Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial e sua emenda (ID 15602842). 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Considerando que a causa versa sobre direitos que 

admitem transação, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para 

que sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de 

tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no mandado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC § 5º do 

artigo 334). Cite-se a parte ré, pelo correio, com AR/MP (Artigos 246, I e 

247, caput, ambos do CPC), para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do Art. 335 do CPC, sob pena, de não o fazendo, ser 

considerada revel (Art. 344 do CPC). Voltando o AR negativo, cite-se por 

oficial de justiça. Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser 

intimada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os 

Artigos 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. 

Retifique-se a autuação do feito para que passe a constar no polo passivo 

a requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, 

conforme emenda de ID 15602842. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 28 

de setembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002344-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MATOSO (AUTOR(A))

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002344-94.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

CLEUSA MATOSO RÉU: INSS Vistos etc. Firmada a competência deste 

Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 109 da 

Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Atenta ao teor do Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, onde consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do Art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a autora para 

impugnar, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 28 de setembro de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001841-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (ADVOGADO(A))

FRANCA CORREIA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001841-73.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

FRANCA CORREIA SOARES RÉU: PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL 

DOS SERV DE JACIARA, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela 

parte autora contra PREV-JACI FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS 

SERV. DE JACIARA/MT, devidamente qualificados. Distribuída a inicial, 

determinou-se à autora a emenda com a qualificação correta da parte 

legítima a figurar no polo passivo, qual seja, o Município de Jaciara (ID 

14628561), determinação cumprida pela requerente à ID 14846525. Assim, 

o processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito. Entretanto, adveio minuta de acordo perante o 

CEJUSC com assinatura conjunta de todos os envolvidos - partes e 

procuradores constituídos – onde requerem a homologação da transação. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. DECIDO. Embora a 

conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário e possa 

ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico. De fato, é facultado ao magistrado recusar a 

homologação, devendo, contudo, explicar os motivos da recusa, baseada 

em razões objetivas e de pronta verificação. No presente caso, os termos 

do acordo assinados pelas partes envolvidas na lide e advogados 

constituídos não se revelam eivados de qualquer vício ou questão que 

inviabilize a homologação da transação por meio da chancela judicial. Ante 

o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, homologo por 

sentença o acordo entabulado entre as partes. Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito. Sem custas, face a 

gratuidade da justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Transitada em julgado, ao arquivo. 

Às providências. Jaciara/MT, 28 de setembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002183-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEZYANE MISAEL TORRES (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002183-84.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: GEZYANE MISAEL TORRES REQUERIDO: HAVAN LOJAS 

DE DEPARTAMENTOS LTDA, MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO 

DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO NO PRODUTO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS proposta por GEZYANE MISAEL TORRES em face 

de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA, partes devidamente 

qualificadas nos autos. A petição inicial veio acompanhada de 

documentos. Inicialmente foi determinado à parte autora que juntasse 

documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência (ID 

15384256). Em seguida, comparece a demandante à ID 15533308 

manifestando pela desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Diante do pedido de desistência 
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formulado pela parte, e diante da ausência de citação da parte requerida, 

a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, e por 

tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, homologo a 

desistência da ação e, por consequência julgo o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e 

ainda, após o trânsito em julgado, determino arquivamento do presente 

feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor. Custas remanescentes, se houver, pela parte autora. 

Sem honorários advocatícios, vez que a parte requerida não ingressou na 

lide. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 28 de setembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48143 Nr: 3427-12.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX BORGES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A-FILIAL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ

 Certifico e dou fé que, a impugnação ao cumprimento de sentença de fls 

241/245, foi interposta no prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a 

intimação da parte exequente para se manifestar acerca da impugnação. É 

o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56583 Nr: 956-18.2014.811.0010

 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: ANTÔNIA LINDALVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 VISTOS ETC,

Em obediência ao principio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87922 Nr: 317-92.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUREKA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-ME, 

ROBSON GUIMARÃES DE OLIVEIRA DUTRA, CAIO SCARPIN DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online apenas nas contas 

bancárias da empresa executada, com fulcro no art. 854, do CPC.Em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias da executada até o montante do débito exequendo. 

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

que será juntado aos autos.Os autos deverão permanecer em gabinete 

conforme estabelecido no art. 512, § 2º, da CNGC. Cumpra-se.Jaciara–MT, 

25 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55097 Nr: 3506-20.2013.811.0010

 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: ANGELA MARIA JACOBI REPISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Processo nº. 3506-20.2013.811.0010

Código 55097

Requerente: Angela Maria Jacobi Repiso

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Ana Maria Jacobi Repiso ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no art. 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando os autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante à fl 254/254-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52138 Nr: 706-19.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIA GIMENES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante do exposto, REJEITO os pedidos formulados pelo executado às 

fls. 135/137 e, via de consequência, HOMOLOGO os cálculos da 

liquidação complementar de sentença apresentados pela exequente às fls. 

138/139.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, expeça-se a 

competente guia complementar Requisitória de Pagamento de Pequeno 

Valor (RPV) na forma postulada.Empós, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até a informação quanto à 

disponibilização dos créditos pelo executado.Em seguida, intime-se a 

exequente por meio de advogado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar conta bancária para depósito judicial bem como, requerer o 

que de direito, sob pena de arquivamento do feito.Com os dados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 417 de 704



bancários, expeça-se o competente Alvará Judicial para levantamento dos 

valores. Nada postulado, certifique-se.Intimem-seCumpra-se.Jaciara/MT, 

27 de setembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58376 Nr: 2351-45.2014.811.0010

 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: ADELINA CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAÍNE NAHANE MIRANDA - 

OAB:18122-MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração 

para corrigir a contradição apontada na sentença de fls. 99/102, bem 

como para condenar o embargado em honorários advocatícios que fixo em 

1.000(um mil reais), na forma do art. 82, §8º do Código de Processo Civil, 

mantendo inalterados os demais termos da decisão.Transitada em julgado, 

certifique-se. Nada postulado, remetam-se os autos ao arquivo com 

baixas na distribuição. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de setembro 

de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91698 Nr: 2222-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS, DMDS, JDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação aos 

advogados do representado J. de O. F., via DJE, para, no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar memoriais finais. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87922 Nr: 317-92.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUREKA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-ME, 

ROBSON GUIMARÃES DE OLIVEIRA DUTRA, CAIO SCARPIN DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 317-92.2017.811.0010

 Código 87922

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BacenJud, este restou infrutífero, 

uma vez que não foi encontrado saldo nas contas bancárias da parte 

executada.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 27 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89905 Nr: 1321-67.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iuri Da C Bueno ME, CRISTIANE MARIA DE 

MEDEIROS BUENO, IURI DA COSTA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1321-67.2017.811.0010

Código 89905

VISTOS ETC,

 Diante do pedido de ref. 30, realizei consulta aos sistemas BacenJud e 

InfoJud, na oportunidade em que encontrei endereço da parte executada 

diverso do constante nos autos.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se e requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 27 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86605 Nr: 5451-37.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS SONSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em consulta à central de mandados fomos 

informados que foi procedido o cadastramento do endereço do imóvel. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao exequente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar a guia devidamente recolhida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74911 Nr: 428-13.2016.811.0010

 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: CLAUDINEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, Daniele Fabiana 

Suzarez de Oliveira, CASSIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTINI, 

GEOVANI SANTINI, LUIZ HENRIQUE WENDT OLIVEIRA, LUELIA DE SOUZA 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AGUINEL GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT, WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:29910 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109653 Nr: 1003-50.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR FIGUEREDO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA COSTA & CIA LTDA - ME, 

VALMIR DA SILVA COSTA, TAÍZA GONÇALVES PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Certifico e dou fé que, o executado Valmir da Silva Costa & CIA LTDA-ME 

e Valmir da Silva Costa, devidamente citado e intimado, apresentou 

manifestação tempestivamente às refs. 19. Certifico ainda que, a parte 

executada Taíza Gonçalves Pereira Costa, devidamente citada e intimada 

(ref. 22) não se manifesou nos autos. Certifico por fim que, faço expedir 

intimação ao exequente, para no prazo legal, se manifestar e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 418 de 704



 Cod. Proc.: 112729 Nr: 2479-26.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIUVAZ ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIZA GONÇALVES P. COSTA, TAÍZA 

GONÇALVES PEREIRA COSTA, VALMIR DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O0, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, as partes executadas devidamente citadas e 

intimadas (ref. 23) não se manifestaram nos autos. Certifico ainda que, 

faço expedir intimação a exequente, para no prazo de 10 (dez) dias,se 

manifestar e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16090 Nr: 594-31.2005.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONETH APARECIDA PIOTTO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEER SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS, Vinicius Barnes - OAB:56242/RS

 Processo nº. 594-31.2005.811.0010

Código 16090

 VISTOS ETC,

Uma vez tempestivos, conforme certidão de fl. 412, recebo os aclaratórios 

opostos pelas partes às fls. 404/411.

Considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos 

declaratórios, vistas a ambos embargados para, querendo, manifestarem 

acerca dos recursos interposto no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56504 Nr: 882-61.2014.811.0010

 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: ANDREA ROCHA CASTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 158/159 formulado pelo 

exequente como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 

510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes para que, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Quanto 

ao pedido de execução dos honorários advocatícios de fls. 165/166, 

CITE-SE o executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, 

o p o n h a  e m b a r g o s ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  9 1 0 ,  d o 

NCPC.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 25 de setembro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26620 Nr: 45-79.2009.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LTDA JACIARA EMP. IMOB. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 45-79.2009.811.0010

Código nº. 26620

VISTOS ETC,

Diante do teor da certidão de fl.131, intime-se a Fazenda exequente para 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito e 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58086 Nr: 2154-90.2014.811.0010

 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: ALEX FORTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÙ S/A, J.M. SONSIN - ME, WILSON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17497

 Processo nº 2154-90.2014.811.0010

Código nº 58086

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes devedoras, por meio de seus advogados, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, paguem a quantia devida descrita nos 

cálculos de fl. 145, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no 

artigo 523, § 1º do CPC e, em caso de não pagamento espontâneo, fica 

desde logo autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de 

bens a garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderão os executados no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Código de Processo 

Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27422 Nr: 1005-35.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO GOMES PEREIRA

 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:

 Processo nº. 1005-35.2009.811.0010

 Código nº. 27422

Impugnante: Instituto Nacional do Seguro Social ¬– INSS

Impugnado (a): Natalino Gomes Pereira

VISTOS ETC,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou Impugnação ao 
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Cumprimento de Sentença movido pela parte impugnada Natalino Gomes 

Pereira, alegando, em síntese, que os cálculos apresentados pela 

impugnada não obedece aos parâmetros fixados na sentença (fls. 

133/136-vº).

Instruiu a presente impugnação com documentos de fls. 151/161.

Intimado, o impugnado manifestou concordando com os cálculos 

apresentados pelo impugnante (fls. 163/164).

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte impugnada manifestou 

concordando com os cálculos apresentados pelo impugnante (fls. 

163/164), bem como, requerendo sua homologação e que seja expedida a 

competente guia de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Com efeito, a tese do impugnante merece prosperar.

Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO e, em 

consequência HOMOLOGO os cálculos de fls. 157/159.

Sem custas e honorários advocatícios.

Expeça-se a guia requisitando o pagamento devido por meio de Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), conforme requerido às fls. 163/164.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação quanto ao pagamento.

Em seguida, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar conta bancário para depósito judicial.

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104902 Nr: 1025564-62.2017.811.0041

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - 

OAB:4561 MT, GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - OAB:21.597/MT, 

SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/19572, JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:23938/O

 VISTOS ETC,

Tendo em vista que as partes explanaram acerca da possibilidade de 

acordo, redesigno a presente audiência para o dia 25/10/2018, às 

15h30min.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96906 Nr: 4640-43.2017.811.0010

 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: KMVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

 Concedo a requerente o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de toda a 

documentação comprobatória do vínculo universitário junto à instituição de 

ensino, em que cursa atualmente Enfermagem.

Após, conclusos para sentença.

 VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24817 Nr: 1082-78.2008.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÔNCIO LACERDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irva Fernando Parolin, CELIOMAR LEITE 

BARBOSA, MARLY FERREIRA DA SILVA, ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA, IVONETE CASADO DA SILVA CONJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 24817

Código nº. 117/2008

Requerente: Odôncio Lacerda Filho

Requerido: Marly Ferreira da Silva

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 186.

Considerando o visível erro material presente na decisão proferida às fls. 

180/182-vº, determino a correção da parte dispositiva da referida 

sentença para que passe a constar o seguinte enunciado:

Por isto, JULGO PRODECENTE a AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por 

ODÔNCIO LACERDA FILHO em face de MARLY FERREIRA DA SILVA e 

JOANA DA COSTA FERREIRA, para declarar o imóvel urbano constitui o 

lote 10, quadra 44, com área de 500,00 m2, ou seja 10,00 metros de 

frente, por 50,00 ditos da frente aos fundos, com as seguintes divisas e 

confrontações: pela frente na extensão de 10,00 metros, com a Rua 

Caiçara; ao lado do lote 10-A são 50,00 metros; 50 metros de outro lado 

para o lote 09 e 10 metros de fundo para o lote 22, e demais 

especificações constantes da petição de ingresso, ao requerente.

Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis competente 

para que promova as alterações necessárias na matricula do imóvel.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001580-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE GOMES DE SOUSA FRANCO (AUTOR(A))

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001580-11.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ALCIONE GOMES DE SOUSA FRANCO RÉU: MUNICIPIO DE JACIARA 

VISTOS ETC, Alcione Gomes de Sousa Franco ajuizou a presente “Ação 

Ordinária de Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas 

ao pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real. Os autos foram 

remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista no Artigo 3°, 

caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil. É o breve relato. Decido. 

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda. Verifica-se que os acordantes são pessoas 

maiores e capazes, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado. Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus 

termos, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Expeça Ofício ao Departamento de 

Recursos Humanos do Município de Jaciara – MT, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 28 de 

setembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46472 Nr: 1482-87.2011.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS EMANUEL FIGUEIREDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBENS EMANUEL FIGUEIREDO DOS 

SANTOS, Filiação: Almir Ferreira dos Santos e Iracema Figueiredo dos 

Santos, data de nascimento: 08/10/1981, brasileiro(a), natural de Mogi das 

Cruzes-SP, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência, CONDENO o acusado RUBENS EMANUEL FIGUEIREDO DOS 

SANTOS, devidamente qualificados nos autos, como incurso nas penas 

previstas no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal.Em obediência ao 

princípio da individualização da pena, passo a dosar-lhe a respectiva pena 

a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, 

do Código Penal.Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, 

denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a 

valorar; é possuidor de bons antecedentes, pois apesar de apresentar 

condenações com trânsito em julgado, nota-se que as mesmas se deram 

após os fatos que se apuram nestes autos; não há dados concretos nos 

autos para auferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar 

em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua 

personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o 

motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é 

normal ao tipo penal, não sendo valorado a seu desfavor; as 

circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as 

conseqüências são próprias do tipo, uma vez que não repercutiu na 

esfera extrapenal; a vítima não contribuiu para o crime. Analisando as 

circunstâncias judiciais doso a pena base para o crime de roubo em 04 

(quatro) anos de reclusão e multa.Não concorrem circunstâncias 

atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição de 

pena.Concorre a causa de aumento de pena contida no artigo 157, § 2°, 

inciso II, do Código Penal, que no caso concreto, nos termos da 

fundamentação supracitada, aumento a pena em 1/3 (um terço), passando 

a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, 

que diante da ausência de outras causas de diminuição, torno a pena 

privativa de liberdade definitiva.A pena de multa guarda a decida 

proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, 

guarda a devida relação com a situação financeira do réu, logo, 

aplicando-se o critério da proporção, arbitro a multa em 87 (oitenta e sete) 

dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.Fixo como regime 

inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO, conforme artigo 33, § 2°, 

“b”, do Código Penal. Não há que se falar em substituição de pena ou 

suspensão condicional do processo.Ante a pena aplicada, concedo ao 

réu o direito de recorrer em liberdade.Deixo de fixar o quantum mínimo de 

indenização, em obediência ao princípio do contraditório, uma vez que não 

houve pedido neste sentido. Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta 

decisão, tomem-se as seguintes providências:1)Expeça-se guia de 

execução penal;2)Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de 

pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelos artigos 50, do 

Código Penal e 686, do Código de Processo Penal;3)Oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com 

sua devida identificação, acompanhadas de cópia da presente decisão, 

para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do 

Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988;4)Oficie-se ao 

órgão responsável pela estatística criminal, bem como, à POLITEC e a 

INFOSEG.5)Procedam-se as demais anotações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 26 de setembro 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: 1002342-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (ADVOGADO(A))

GILMAR BENTO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB: MT0010919A Endereço: 

desconhecido Advogado: FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB: 

MT0010084A Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 

10:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. A microempresa e 

a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO HELIO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000119-04.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: FRANCISCO HELIO DE ARAUJO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de ação de ação de cobrança proposta por A. DE SOUZA DIAS & 

DIAS LTDA - ME em desfavor de FRANCISCO HELIO DE ARAUJO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

nulidade do processo, em razão da irregularidade da representação da 

empresa autora em audiência. O enunciado 141 do FONAJE dispõe que: 

“A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem 

ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou 

pelo sócio dirigente”. No caso em análise a parte autora, classificada como 

micro empresa, compareceu em audiência de conciliação representada 

por sua preposta Sra. Ana Paula França Martins não havendo 

demonstração de que a representante da empresa se enquadrasse nas 

hipóteses previstas pelo referido enunciado, devendo o feito ser extinto, 

sem resolução do mérito, com base no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

demandante não apresentou qualquer documento que demonstre se tratar 

de microempresa ou empresa de pequeno porte à época da propositura da 

demanda. Conforme entendimento sedimentado nos Juizados Especiais, 

para o ingresso de demanda por pessoa jurídica, essencial que a mesma 

demonstre a atual qualidade de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. Neste sentindo encontra-se o enunciado 135 do FONAJE, que 
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estabelece in verbis: ENUNCIADO 135 - O acesso da microempresa ou 

empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – 

Palmas/TO). No mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ACIMA DO 

CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ME OU EPP. PRELIMINAR DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. ENUNCIADO 

N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II DA LEI N.º 9.099/95. PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o documento que comprova 

a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte consiste em 

certidão expedida pela Junta Comercial que demonstre tal condição, nos 

termos do art. 1.º e 8.º da Instrução Normativa 103 de 30.04.2007 do 

DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida trouxe apenas um requerimento 

de empresário emitido em 24/04/2013, sem qualquer referência acerca do 

enquadramento tributário da empresa, senão a simples sigla “ME” em sua 

razão social. 3. Não suficiente, a empresa Recorrida, não refutou a 

preliminar de carência de ação suscitada pela empresa Recorrente, 

restando evidente a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo no âmbito 

do JEC. 4. Preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa acolhida, 

ante a ausência de comprovação do enquadramento da empresa 

Recorrida como microempresa. 5. Sentença reformada. 6. Recurso 

conhecido e provido. Recurso Inominado: 0012900-92.2015.811.0006 - 

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS - Juíza Relatora: 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 

23/02/2016 RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

APRESENTAÇÃO APENAS DE CONTRATO SOCIAL. APLICAÇÃO DO 

ENUNCIADO 135 DO FONAJE: “O ACESSO DA MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE SUA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA 

ATUALIZADA E DOCUMENTO FISCAL REFERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO 

OBJETO DA DEMANDA”. AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

APTA A COMPROVAR SUA CONDIÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO DE OFÍCIO. DECISÃO: Diante do exposto, 

decidem os Juízes Integrantes da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer do 

recurso e, de ofício cassar a sentença, julgando prejudicada à análise do 

recurso. (TJPR, RI 2010.0011771-8, Juiz Rel. Leo Henrique Furtado Araújo, 

julgado em 31.03.2011) Portanto, restando evidenciado no feito a ausência 

de legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente 

demanda, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida 

impositiva. Neste contexto, dispõe o artigo 485 do Código de Processo 

Civil, litteris: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” E em seu, parágrafo 

3.º, estabelece que: “§ 3.º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante 

dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Assim, a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

artigos 8º e 51 da lei 9.099/95, haja vista não ter sido comprovada a 

qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte da Reclamante. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDIGAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001110-14.2017.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: JOSE EDIGAR DOS SANTOS Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de ação de ação de cobrança proposta por A. DE SOUZA DIAS & 

DIAS LTDA - ME em desfavor de JOSE EDIGAR DOS SANTOS. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente 

reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a nulidade 

do processo, em razão da irregularidade da representação da empresa 

autora em audiência. O enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente”. No caso em análise a parte autora, classificada como 

micro empresa, compareceu em audiência de conciliação representada 

por sua preposta Sra. Viviane da Silva Gomes, não havendo 

demonstração de que a representante da empresa se enquadrasse nas 

hipóteses previstas pelo referido enunciado, devendo o feito ser extinto, 

sem resolução do mérito, com base no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

demandante não apresentou qualquer documento que demonstre se tratar 

de microempresa ou empresa de pequeno porte à época da propositura da 

demanda. Conforme entendimento sedimentado nos Juizados Especiais, 

para o ingresso de demanda por pessoa jurídica, essencial que a mesma 

demonstre a atual qualidade de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. Neste sentindo encontra-se o enunciado 135 do FONAJE, que 

estabelece in verbis: ENUNCIADO 135 - O acesso da microempresa ou 

empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – 

Palmas/TO). No mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ACIMA DO 

CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ME OU EPP. PRELIMINAR DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. ENUNCIADO 

N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II DA LEI N.º 9.099/95. PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o documento que comprova 

a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte consiste em 

certidão expedida pela Junta Comercial que demonstre tal condição, nos 

termos do art. 1.º e 8.º da Instrução Normativa 103 de 30.04.2007 do 

DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida trouxe apenas um requerimento 

de empresário emitido em 24/04/2013, sem qualquer referência acerca do 

enquadramento tributário da empresa, senão a simples sigla “ME” em sua 

razão social. 3. Não suficiente, a empresa Recorrida, não refutou a 

preliminar de carência de ação suscitada pela empresa Recorrente, 

restando evidente a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo no âmbito 

do JEC. 4. Preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa acolhida, 

ante a ausência de comprovação do enquadramento da empresa 

Recorrida como microempresa. 5. Sentença reformada. 6. Recurso 

conhecido e provido. Recurso Inominado: 0012900-92.2015.811.0006 - 

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS - Juíza Relatora: 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 

23/02/2016 RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

APRESENTAÇÃO APENAS DE CONTRATO SOCIAL. APLICAÇÃO DO 

ENUNCIADO 135 DO FONAJE: “O ACESSO DA MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE SUA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA 

ATUALIZADA E DOCUMENTO FISCAL REFERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO 

OBJETO DA DEMANDA”. AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

APTA A COMPROVAR SUA CONDIÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO DE OFÍCIO. DECISÃO: Diante do exposto, 

decidem os Juízes Integrantes da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer do 

recurso e, de ofício cassar a sentença, julgando prejudicada à análise do 

recurso. (TJPR, RI 2010.0011771-8, Juiz Rel. Leo Henrique Furtado Araújo, 

julgado em 31.03.2011) Portanto, restando evidenciado no feito a ausência 

de legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente 
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demanda, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida 

impositiva. Neste contexto, dispõe o artigo 485 do Código de Processo 

Civil, litteris: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” E em seu, parágrafo 

3.º, estabelece que: “§ 3.º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante 

dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Assim, a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

artigos 8º e 51 da lei 9.099/95, haja vista não ter sido comprovada a 

qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte da Reclamante. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-67.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN LUCIA DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Jaciara - 

MT Juizado Especial CARTA DE INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) Jaciara - MT, 

28 de setembro de 2018. Senhor (a) A DE SOUZA DIAS E DIAS LTDA ME. 

CNPJ: 21.086.845/0003-83 Endereço: RUA MOEMA, 01160 SALA 01, 

BAIRRO CENTRO AO LADO DA LOJA BAMBINA, JACIARA-MT, CEP: 

78820-000 A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Intimação de Vossa Senhoria, 

acerca da sentença proferida nos autos, cuja cópia segue em anexo. 

Processo n. 1001100-67.2017.8.11.0010 (PJE- Processo Judicial 

Eletrônico) Promovente: A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME Promovido: 

MIRIAN LUCIA DIAS DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): Prazo de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a,o) intimado(a, s)intimado(a,s) comparecer 

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

Atenciosamente, ANA PAULA PAIXÃO GERALDINO Gestora Judiciária 

Sede do juizado e Informações: Av. Zé de Bia, s/n. Jardim Aeroporto II, 

Cidade: Jaciara-MT Cep:78820000 Fone: (66) 3461-2464.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANE CAROLINE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001103-22.2017.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: ANE CAROLINE PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de ação de ação de cobrança proposta por A. DE SOUZA DIAS & 

DIAS LTDA - ME em desfavor de ANE CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. Ao 

compulsar os autos, verifico que a parte reclamante, não apresentou 

qualquer documento que demonstre se tratar de microempresa ou 

empresa de pequeno porte à época da propositura da demanda. Conforme 

entendimento sedimentado nos Juizados Especiais, para o ingresso de 

demanda por pessoa jurídica, essencial que a mesma demonstre a atual 

qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte. Neste sentindo 

encontra-se o enunciado 135 do FONAJE, que estabelece in verbis: 

ENUNCIADO 135 - O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). No mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. 

PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 

ME OU EPP. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE 

ATIVA ACOLHIDA. ENUNCIADO N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II 

DA LEI N.º 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o 

documento que comprova a qualidade de microempresa ou empresa de 

pequeno porte consiste em certidão expedida pela Junta Comercial que 

demonstre tal condição, nos termos do art. 1.º e 8.º da Instrução 

Normativa 103 de 30.04.2007 do DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida 

trouxe apenas um requerimento de empresário emitido em 24/04/2013, sem 

qualquer referência acerca do enquadramento tributário da empresa, 

senão a simples sigla “ME” em sua razão social. 3. Não suficiente, a 

empresa Recorrida, não refutou a preliminar de carência de ação 

suscitada pela empresa Recorrente, restando evidente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo ativo no âmbito do JEC. 4. Preliminar de carência de 

ação por ilegitimidade ativa acolhida, ante a ausência de comprovação do 

enquadramento da empresa Recorrida como microempresa. 5. Sentença 

reformada. 6. Recurso conhecido e provido. Recurso Inominado: 

0012900-92.2015.811.0006 - Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA - Data do Julgamento: 23/02/2016 RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. APRESENTAÇÃO APENAS DE CONTRATO SOCIAL. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE: “O ACESSO DA 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE SUA 

QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA ATUALIZADA E DOCUMENTO FISCAL 

REFERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA DEMANDA”. AUSÊNCIA 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA APTA A COMPROVAR SUA 

CONDIÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MERITO DE 

OFÍCIO. DECISÃO: Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, de ofício cassar a 

sentença, julgando prejudicada à análise do recurso. (TJPR, RI 

2010.0011771-8, Juiz Rel. Leo Henrique Furtado Araújo, julgado em 

31.03.2011) Portanto, restando evidenciado no feito a ausência de 

legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente 

demanda, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida 

impositiva. Neste contexto, dispõe o artigo 485 do Código de Processo 

Civil, litteris: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” E em seu, parágrafo 

3.º, estabelece que: “§ 3.º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante 

dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Assim, a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

artigo 8º da lei 9.099/95, haja vista não ter sido comprovada a qualidade 

de microempresa ou empresa de pequeno porte da Reclamante. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JEHOVAH FRANCISCO CARDOSO (REQUERIDO)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000724-47.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: JEHOVAH FRANCISCO CARDOSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de ação de cobrança proposta por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA 

- ME em desfavor de JEHOVAH FRANCISCO CARDOSO. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a nulidade do processo, 

em razão da irregularidade da representação da empresa autora em 

audiência. O enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A microempresa e a 

empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”. 

No caso em análise a parte autora, classificada como micro empresa, 

compareceu em audiência de conciliação representada por sua preposta 

Sra. Anna Paula França Martins, não havendo demonstração de que a 

representante da empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo 

referido enunciado, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, 

com base no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. Ademais, analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte demandante não apresentou 

qualquer documento que demonstre se tratar de microempresa ou 

empresa de pequeno porte à época da propositura da demanda. Conforme 

entendimento sedimentado nos Juizados Especiais, para o ingresso de 

demanda por pessoa jurídica, essencial que a mesma demonstre a atual 

qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte. Neste sentindo 

encontra-se o enunciado 135 do FONAJE, que estabelece in verbis: 

ENUNCIADO 135 - O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). No mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. 

PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 

ME OU EPP. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE 

ATIVA ACOLHIDA. ENUNCIADO N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II 

DA LEI N.º 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o 

documento que comprova a qualidade de microempresa ou empresa de 

pequeno porte consiste em certidão expedida pela Junta Comercial que 

demonstre tal condição, nos termos do art. 1.º e 8.º da Instrução 

Normativa 103 de 30.04.2007 do DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida 

trouxe apenas um requerimento de empresário emitido em 24/04/2013, sem 

qualquer referência acerca do enquadramento tributário da empresa, 

senão a simples sigla “ME” em sua razão social. 3. Não suficiente, a 

empresa Recorrida, não refutou a preliminar de carência de ação 

suscitada pela empresa Recorrente, restando evidente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo ativo no âmbito do JEC. 4. Preliminar de carência de 

ação por ilegitimidade ativa acolhida, ante a ausência de comprovação do 

enquadramento da empresa Recorrida como microempresa. 5. Sentença 

reformada. 6. Recurso conhecido e provido. Recurso Inominado: 

0012900-92.2015.811.0006 - Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA - Data do Julgamento: 23/02/2016 RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. APRESENTAÇÃO APENAS DE CONTRATO SOCIAL. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE: “O ACESSO DA 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE SUA 

QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA ATUALIZADA E DOCUMENTO FISCAL 

REFERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA DEMANDA”. AUSÊNCIA 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA APTA A COMPROVAR SUA 

CONDIÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MERITO DE 

OFÍCIO. DECISÃO: Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, de ofício cassar a 

sentença, julgando prejudicada à análise do recurso. (TJPR, RI 

2010.0011771-8, Juiz Rel. Leo Henrique Furtado Araújo, julgado em 

31.03.2011) Portanto, restando evidenciado no feito a ausência de 

legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente 

demanda, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida 

impositiva. Neste contexto, dispõe o artigo 485 do Código de Processo 

Civil, litteris: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” E em seu, parágrafo 

3.º, estabelece que: “§ 3.º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante 

dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Assim, a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

artigos 8º e 51 da lei 9.099/95, haja vista não ter sido comprovada a 

qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte da Reclamante. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000224-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

WEVERTON ELIAS FERREIRA MINHACO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000224-78.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: WEVERTON ELIAS FERREIRA 

MINHACO EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000281-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CARLOS PINTO PAIXAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000281-96.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 424 de 704



EPP Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos 

morais e materiais proposta por LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ, em 

desfavor de SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA - EPP. 

Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, em virtude de 

contrato com a MUNDIAL EDITORA, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Tutela 

antecipada indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente 

demanda, tendo em vista que apenas realizou a inserção nos órgãos de 

proteção ao crédito decorrente de contrato de prestação de serviços com 

a credora original, bem como, que houve prescrição ou ainda, deve ser 

aplicada a súmula 385 do STJ, não havendo dever de indenizar. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do MÉRITO. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer inadimplência nesse sentido, afirmando 

ainda que nunca solicitou tal produto, sendo a relação discutida com a 

Mundial Editora distribuída nos autos 1000286-21.2018.8.11.0010. 

Analisando detidamente os autos, verifico do documento anexado nos 

autos 1000286-21.2018.8.11.0010, através do ID 13746911, que a parte ré 

conseguiu demonstrar a realização da contratação dos produtos pela 

parte autora. Desta feita, ao restar comprovado naqueles autos que houve 

a contratação do produto pela parte demandante, bem como, tendo a parte 

ré demonstrado através do documento de ID 13729520, que celebrou 

contrato de prestação de serviços com a credora originária, para a 

realização do registro de PEFIN – Pendências Financeiras, tenho que a 

parte ré é legítima para responder a presente ação, bem como, verifico a 

inocorrência de qualquer irregularidade praticada pela mesma. Da simples 

análise dos documentos juntados nos autos 1000286-21.2018.8.11.0010, 

se verifica a ocorrência da contratação do produto pela parte autora, que 

após sua inadimplência, teve seu nome lançado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pela parte ré, em decorrência de contrato celebrado 

junto a credora originária. Outrossim, a parte reclamante não trouxe 

naqueles autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas 

argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a realização do 

pagamento dos débitos discutidos nos autos. Por seu turno a parte 

requerida demonstrou a existência de contrato para a realização dos 

apontamentos negativos, os quais decorreram da ausência de pagamento 

dos débitos pela parte autora, os quais encontra-se comprovados 

naqueles autos. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças 

dos valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva 

inadimplência da parte autora junto a credora originária. Conforme regra do 

artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor 

de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva 

do consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o 

ato, o dano e a culpa da reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000374-30.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIRA TELES DA SILVA (EXEQUENTE)

LEIDIANE BASILIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000374-30.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ALDEMIRA TELES DA SILVA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II 

do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de 

maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento 

de depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de 

dois dias. III. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará 

será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000435-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000435-17.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação 

foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no 
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que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 

68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido 

de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada impugnação ou 

recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. V. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000437-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000437-84.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação 

foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 

68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido 

de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada impugnação ou 

recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. V. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000103-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

MARIA NIUZA PEREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000103-50.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA NIUZA PEREIRA DE 

JESUS EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000451-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO(A))

RONALDO JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000451-05.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 

68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido 

de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada impugnação ou 

recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. V. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010268-08.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MOTO ESCOLA WMX LTDA - ME (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COIMBRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010268-08.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: AUTO MOTO ESCOLA WMX 

LTDA - ME EXECUTADO: ROBERTO COIMBRA Vistos, etc. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. Autorizo 

que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados 

aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. O alvará 

será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

SILVANO DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000087-96.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: SILVANO DE SOUZA PEREIRA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a 
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obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do 

Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária 

sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada 

impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração especial 

para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas 

nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase 

de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000058-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RONALDO PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 

924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 

2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de 

depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois 

dias. III. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte 

postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000229-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000229-03.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DANIEL JOSE DOS SANTOS 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do 

Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária 

sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada 

impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração especial 

para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas 

nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase 

de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001017-90.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA (REQUERIDO)

 

Proceder a intimação da parte autora, para que providencie junto ao site 

do TJMT o pagamento da diligência do oficial de justiça, necessário para 

realização do ato.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000615-09.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES JOHNES SILVA CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000615-09.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA REQUERIDO: CHARLES JOHNES SILVA 

CARDOSO Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada e para tanto, 

designo o dia 28 de novembro de 2018 às 15:30 para oitiva da testemunha 

residente nesta comarca. Comunique-se o Juízo de origem. Sirva-se cópia 

da missiva como mandado. JUARA, 27 de setembro de 2018. Fabricio S. 

da V. Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-36.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANCLERES ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000652-36.2018.8.11.0018. AUTOR: JOSE 

SANCLERES ALVES PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), 

recebo a petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste 

momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do 

NCPC). A concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte 

contrária possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo 

impugnação instruída com os elementos hábeis ao convencimento do 

Magistrado. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência/provisória, podendo ser novamente apreciado após a perícia 

médica, pois apesar da farta documentação apresentada, o requerido pela 

parte autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice 

no artigo 300, § 3º, do NCPC. In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Tendo em vista que a 

actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da 

jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões 
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que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito 

do juízo o Dr. Oswaldo Akira Kishino, que deverá servir escrupulosamente 

o encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro 

de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II. Destarte, em observância ao disposto no artigo 507, § 2º da 

CNGC/MT e ao teor da Resolução nº 233 – CNJ, fixo os honorários 

periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das 

limitações e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. INTIME-SE o médico perito para que marque data e local para 

realização da perícia, o que deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias. Fazendo-se necessária para o diagnóstico do laudo pericial a 

realização de exames complementares, DETERMINO que o perito nomeado 

encaminhe a parte autora para a realização dos exames pelo Sistema 

Único de Saúde-SUS. Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, 

bem como os quesitos do juízo, que se encontram abaixo. Deverá a 

Gestora Judiciária, assim que informada da data da realização dos 

trabalhos periciais, proceder às intimações necessárias, bem como, enviar 

ao profissional nomeado, os quesitos apresentados pelas partes e por 

este juízo (anexo). Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, a indicação de perito (art. 465, §1º,II e III, do CPC/2015). 

Quanto aos honorários arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos 

termos da Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. 

Gestor Judiciário. Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, 

art. 183), advertindo-a que a ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(NCPC, art. 334 e 344). A citação deverá ser efetuada na forma do artigo 

247, inc. III, do Novo Código de Processo Civil. No mesmo ato, INTIME-SE a 

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

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. Em 

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

manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

NCPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

NCPC. Após, façam os autos conclusos para apreciação do pedido da 

tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. QUESITOS DO JUÍZO: 

AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-ACIDENTE 

1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? 

Em caso de estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade 

profissional desempenhada? Até quando? 2. O (a) periciando (a) é 

portador de doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, 

essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU 

PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna 

prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em 

questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 5. A patologia 

incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 

71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) incapacita 

para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. 

O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação 

para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: 

incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; 

incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual 

(STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, 

TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra 

Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de 

recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, 

defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b)total e 

temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se tratando 

de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do 

início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que documento 

do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A fixação 

baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? 11. O (a) 

periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante)? JUARA, 17 de 

julho de 2018. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 1503-97.2015.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Garutti de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ZANIN - OAB:24478

 Vistos etc.

Acolho o pedido de fls. 107 e verso, expeça-se carta precatória para a 

Comarca de Curitiba-PR, para a colheita do depoimento pessoal do 

Embargado, às expensas do Embargante.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT, para 

oitiva da testemunha AGAPTO TUNES BEZERRA no endereço de fls. 

107-verso, às expensas do Embargado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97617 Nr: 5447-39.2017.811.0018

 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: Ana Gertrudes da Silva Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certido e dou fé, que o médico perito nomeado Dr Osvaldo Akira Kishino, 

agendou perícia para o dia 22 de outubro de 2019 às 13:00 horas na 

Policlinica São Vicente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93675 Nr: 3523-90.2017.811.0018

 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: José Barroso do Amaral

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certido e dou fé, que o médico perito nomeado Dr Osvaldo Akira Kishino, 

agendou perícia para o dia 08 de outubro de 2019 às 13:00 horas na 

Policlinica São Vicente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Certido e dou fé, que o médico perito nomeado Dr Osvaldo Akira Kishino, 

agendou perícia para o dia 01 de outubro de 2019 às 13:00 horas na 

Policlinica São Vicente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 43607 Nr: 718-43.2012.811.0018

 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: José Nilton Braz dos Santos, José Antonio dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certido e dou fé, que o médico perito nomeado Dr Osvaldo Akira Kishino, 

agendou perícia para o dia 04 de junho de 2019 às 13:00 horas na 

Policlinica São Vicente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96797 Nr: 5018-72.2017.811.0018

 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: Ezequiel Pereira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certido e dou fé, que o médico perito nomeado Dr Osvaldo Akira Kishino, 

agendou perícia para o dia 02 de abril de 2019 às 13:00 horas na 

Policlinica São Vicente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71787 Nr: 2118-87.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Nobre Lima, Fernando Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos 

Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

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.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91398 Nr: 2353-83.2017.811.0018

 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: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 Certifico e dou fé, que os presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC 

– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 198801/2018, e designado 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 13/11/2018, às 10hs00min. 

Certifico ainda que, com fundamento no enunciado nº 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): 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

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106909 Nr: 1596-55.2018.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micheli da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71551 Nr: 2026-12.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzilene de Fátima Nunes Alvorado-EPP, Luzilene de 

Fátima Nunes Alvorado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.R. Comercio de Peças de Refrigeração Ltda- 

EPP, Angela Maria Benites, Rodrigo Getulio Alcantara Nardo, Renato 

Antonio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854, Silvia 

Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrono do autor, para retirar em cartório as Cartas Precatórias 

para cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43651 Nr: 762-62.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Afonso Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Cagnoni Junior

 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: Daniel Zavareze - OAB:10149

 Vistos, etc.
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Conforme decisão liminar proferida nos autos de código 117712, determino 

a suspensão do presente feito até decisão em contrário deste Magistrado.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 117712 Nr: 6209-21.2018.811.0018

 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: Adolfo Cagnoni Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Afonso Almeida, Advocacia Prado & 

Oliveira, Silvio Luiz de Oliveira, Elcio Lima do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanatta Piassa - 

OAB:24.671-O, Reinaldo Lorençoni Filho - OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de DETERMINAR a 

SUSPENSÃO do curso dos procedimentos executórios dos processos nº 

0762-62.2012.811.0018 (cód. 43651) e nº 3842-10.2007.811.0018, ATÉ A 

FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, evitando-se, com isso, a transferência 

dos valores penhorados do autor pelo sistema BACEN-JUD para conta de 

terceiros e qualquer outro ato de constrição em prejuízo do ora 

autor.AINDA, DECLARO NULA a sentença de fls. 193/193-v proferida nos 

autos de código 43651, bem como DECLARO NULO todos os atos 

praticados a partir do petitório de desistência da ação.ADEMAIS, 

reconheço a falta de capacidade postulatória, conforme procuração de 

fls. 12, com supedâneo no artigo 105 do CPC, o qual é taxativo em dispor 

sobre a obrigação de constar cláusula específica quanto aos poderes 

para desistir da ação.Determino que seja transladada cópia da presente 

decisão aos autos em apenso.CITEM-SE os requeridos para, querendo e 

no prazo legal, apresentem resposta,  sob pena de 

revelia.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62057 Nr: 4686-47.2013.811.0018

 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: Augustinho de Col, Eliziane Marta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Lucidório Minotto, Valdir Vassoler, 

Florizete dos Santos Minotto, Elias Dias Pereira, A.S. Agropecuária e 

Participações Ltda, Alfredo Soubihe Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, 

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - OAB:19378A, Patricia Quessada 

Milan - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Caceres Pessini - 

OAB:126873, Michele Caroline Brustolin - OAB:19.378-A/MT, Patrícia 

Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thiago Henrique dos Santos 

Minotto - OAB:347114

 Vistos etc.

Ante o decurso do prazo informado pela União, determino sua intimação 

para que manifeste nos autos, eis que incabível o reconhecimento da 

preclusão.

Em relação à manifestação da Fazenda Pública Estadual (fls. 398/399), 

acolho o mesmo em sua integralidade e determino a intimação do autor 

para que junte os documentos previstos no inciso I, alínea “f”, “g”, “h” e “i’ 

do artigo 2º, da Resolução 001/2018-INTERMAT atentando o Provimento nº 

09/2017-CGJ no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a juntada, requisite-se junto ao INTERMAT a CERTIDÃO PARA FINS DE 

USUCAPIÃO.

Faculto ao autor a juntada da certidão para fins de usucapião do 

INTERMAT no prazo de 90 (noventa) dias.

Com a juntada, diga a Fazenda Pública estadual.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32515 Nr: 564-30.2009.811.0018

 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 Costa, Vera Lucia Costa Silva, Cesar 

Aparecido Costa, Carlos Alberto da Silva Costa, Lucia Aparecida Costa, 

Claudio Amaral Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaulino Amaral Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Walmir A. Pereira Machiaveli - OAB:4284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora via DJE, para manifestar acerca do mandado e 

certidão acostados de fls. 114/115, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71787 Nr: 2118-87.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Nobre Lima, Fernando Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos 

Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM).

Indefiro o pedido quanto à distribuição por dependência dos autos de nº 

62284, tendo em vista que o feito encontra-se remetido ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344).

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem contestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII do 

C.D.C.

Expeça-se o necessário.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000847-21.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON QUEIROZ LOPES (REQUERENTE)

MILTON QUEIROZ LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DOMINGOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000847-21.2018.8.11.0018. REQUERENTE: MILTON 

QUEIROZ LOPES REQUERIDO: HELIO DOMINGOS D E C I S Ã O Trata-se de 

“Ação de Suprimento Judicial do Consentimento” proposta por MILTON 

QUEIROZ LOPES em face de Hélio Domingos e Rosa Moreira Domingos. 

Menciona na exordial referencia do pedido ao processo virtual código n. 

43776 (autos n. 887-30.2012.811.0018). Vieram os autos conclusos. 

Decido. A presente demanda foi distribuída na plataforma PJe. Contudo, 

conforme artigo 3º da Portaria nº 296/2016-PRES, “todos os incidentes 

relacionados a processo que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento.” Por analogia, aplica-se aos processos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 430 de 704



em tramite perante a plataforma do Apolo Virtual/ PEA. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, determino o arquivamento do presente feito. Intime-se a 

parte autora para distribuir novo processo, na plataforma Apolo Virtual/ 

PEA, por dependência da ação principal Código 43776. CUMPRA-SE. Às 

providências. JUARA, 28 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000968-49.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA (EXECUTADO)

VANDERLEI CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

ANTONIO FRANCISCO DE LIMA (EXECUTADO)

NEUZA BRITO SOARES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Autos:1000968-49.2018.8.11.0018 Intimar Patrono da Parte autora, para 

junte aos autos comprovante de pagamento de diligencias para 

cumprimento do mandado de citação, no prazo legal. Juara MT., 28 de 

setembro de 2018 Sueli Aparecida Mileski Gestora

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72057 Nr: 2273-90.2015.811.0018

 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: Debora Camargo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:10062

 Intimar patrono da parte autora para que apresente contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103929 Nr: 8720-26.2017.811.0018

 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: Edinalva Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 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:

 Intimar patrono da parte autora sobre a juntada de ofício do INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72396 Nr: 2402-95.2015.811.0018

 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: José Carlos de Deus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

estudo socioeconômico nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71978 Nr: 2214-05.2015.811.0018

 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: Djalma Gonaçalves

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

 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:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

estudo socioeconômico nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68093 Nr: 347-74.2015.811.0018

 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: Valnice de Carvalho Borges, Valdelice de Carvalho 

Santos, Laércio João Borges, Vanderlei Carvalho dos Santos, Leonice 

Rupolo Carvalho dos Santos, Vania Carvalho dos Santos, Vanildo 

Carvalho dos Santos, Mario Augusto da Silva, Sandra Rosa da Silva 

Carvalho, Viviane Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, Valentim Geraldo Semensato, Inácio Bispo da Silva, Laércio Saturno 

Rodrigues, Delzuita Araujo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, PATRICIA QUESSADA MILAN - OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório o edital de 

citação para o devido cumprimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73323 Nr: 2804-79.2015.811.0018

 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: Mirian Dante de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIRIAN DANTE DE SOUZA, Cpf: 

01111939152, Rg: 1.081.435-3, Filiação: Narciso Dante e Tereza 

Rodrigues Dante, data de nascimento: 18/04/1969, brasileiro(a), natural de 

Carajá-PR, casado(a), do lar, Telefone (66) 9605-6318 e atualmente em 

local incerto e não sabido NARCISO DANTE, Cpf: 09135650915, Rg: 

1.339.451, Filiação: Amalia Crepaldi e Amadeu Dante, data de nascimento: 

22/09/1927, brasileiro(a), natural de Novo Horizonte-SP, viuvo(a), lavrador. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se interdidado Narciso Dante.

Despacho/Decisão: S E N T E N Ç A Trata-se de “Ação de Interdição com 

pedido de tutela antecipada” proposta por Mirian Dante de Souza, 

representada pela Defensoria Pública em favor dos interesses de Narciso 

Dante, aduzindo que o interditando é vítima de acidente vascular cerebral 

(AVC) e que o impossibilita de praticar atos da vida civil. A inicial veio 

instruída com documentos (fls. 07/15), sendo recebida às fl. 18, 

oportunidade em que nomeou a requerente como curadora provisória e foi 

designado o interrogatório. O laudo do estudo psicossocial foi juntado às 

fls. 35/37. Às fls. 65/67, pedido de assistência nos autos pelo filho do 

curatelado. Termo de sessão de mediação do Centro de Solução de 

Conflitos juntado às fls. 91/92, onde a curadora provisória entabulou 

acordo com seu irmão sobre a transferência de Curatela. Laudo pericial 

acostado ás fls. 94/95. Decisão onde houve a homologação e 

transferência da curatela ás fl. 101. Audiência de interrogatório às fls. 

118/119, onde reafirmaram o acordo entabulado entre irmão. Após, vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Portanto 

esclareço que a interdição é o processo judicial por meio do qual a pessoa 

natural é declarada, absolutamente ou relativamente, incapaz de exercer 

pessoalmente os atos, ou certos atos, da vida civil. Acerca do tema, 

vejamos o dispositivo legal do Decreto-Lei de nº 3.298 que dispõe sobre a 

classificação de deficiências da pessoa natural: Art. 3º - Para os efeitos 

deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 
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considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – 

aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução 

efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade 

de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 

atividade a ser exercida. Art. 4º É considerada pessoa portadora de 

deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) IV - 

deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 

a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) 

comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 

recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências.” Nesse sentido: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 09/06/2014 Ementa: 

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - 

INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - EXERCÍCIO DOS ATOS 

DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. - Constatado por laudo pericial que o Interditando é incapaz de 

reger seus atos da vida civil, adequada a decretação de sua interdição. In 

casu, analisando a perícia médica (fl. 94), percebe-se que o interditando 

possui “Demência Senil”, cujo grau de entendimento esta incapacitado de 

gerir a própria vida, tornando-o incapaz para as atividades da vida diária. 

Assim, considerando que a anomalia do interditando o torna absolutamente 

incapaz para entender a ilicitude de seus atos, entendo por bem decretar 

a interdição. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DECRETO a interdição de 

Narciso Dante, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 

3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, nomeando como curador o Sr. 

Izaque Dante, devendo ser expedido o respectivo termo de compromisso. 

Altere-se o polo ativo dos autos. Após, inscreva-se a presente sentença 

de interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias, devendo constar no edital o nome da interditanda e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 

18). Após o trânsito em julgado, arquivem-se procedendo às baixas 

necessárias. P.R.I.C.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Resumo da Inicial: Decretar a interdição de NARCISO DANTE, como medida 

de necessidade e proteção a sua pessoa, nomeando-se como curadora a 

autora Mirian Dante de Souza.

Juara, 12 de junho de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 77347 Nr: 832-40.2016.811.0018

 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): José Marcolino Alves, José Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ MARCOLINO ALVES, Cpf: 

27689468934, Rg: 860673, Filiação: Antonio Marcolino Alves e Maria 

Augusta Bezerra, data de nascimento: 16/05/1946, brasileiro(a), natural de 

Icó-CE, divorciado(a), pecuarista e atualmente em local incerto e não 

sabido JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, Cpf: 57481660972, Rg: 625.155, Filiação: 

Benedito Luiz dos Santos e Maria Carmem dos Santos, data de 

nascimento: 20/08/1965, brasileiro(a), natural de Planaltina-PR, 

separado(a) judicialmente, agente policial civil, Telefone (66) 3556-2151. 

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: Em 27.04.2004, constatou-se, por Auto de Infração 

lavrado pela autoridade competente, que José Marcolino e José Luiz dos 

Santos destruiu, 02 (duas) áreas de preservação permanente e 02 (duas) 

áreas de floresta nativa localizadas nas FAZENDAS APUCARANA, 

AMORAS E BURITI, SITUADAS NA CIDADE JUARA/MT.

Despacho/Decisão: D E S P A C H ODefiro em parte o pedido de Ref. 37 e 

para tanto, determino a pesquisa de endereços SOMENTE nos sistemas 

conveniados do TJMT, neste caso SIEL.Caso seja localizado endereço da 

parte requerida, sendo este diferente do já contido nos autos, proceda-se 

o cumprimento do mandado.De outro modo, caso seja o mesmo endereço, 

cite-se o requerido via edital.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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 27 de agosto de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 81739 Nr: 2813-07.2016.811.0018

 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): Mario Lúcio Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIO LÚCIO FRANCO, Cpf: 

14298082172, Rg: 12.590.975, Filiação: Antonio Franco e Zelia Nascimento 

Franco, data de nascimento: 15/05/1958, brasileiro(a), natural de Santo 

Inácio-PR, casado(a), empresário, Telefone 3556-1513. 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 In ic ia l :  Conforme re la tór io  técn ico n ° 

00207/CFFUC/CUF/SEMA/2014, firmado pela Secretaria de Meio Ambiente - 

Sema, restou constatado que o requerido colocou fogo em sua 

propriedade no dia 12.07.2013, que perdurou por 45 dias, e atingiu outras 

propriedades, resultando no desflorestamento ilegal de 28.013,568 

hectares, compreendendo a propriedade do requerido e propriedades 

vizinhas.

Despacho/Decisão: D E S P A C H ODefiro em parte o pedido de Ref. 34 e 

para tanto, determino a pesquisa de endereços SOMENTE nos sistemas 

conveniados do TJMT, neste caso SIEL.Caso seja localizado endereço da 

parte requerida, sendo este diferente do já contido nos autos, proceda-se 

o cumprimento do mandado.De outro modo, caso seja o mesmo endereço, 

cite-se o requerido via edital.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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 27 de agosto de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72487 Nr: 2447-02.2015.811.0018

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLA, DAdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REJANE LUZIA ALVES, Cpf: 

00177936100, Rg: 1473558-0, Filiação: Vera Lucia Alves Oliveira, data de 

nascimento: 13/12/1984, brasileiro(a), natural de Osasco-SP, casado(a), 

do lar, Telefone (66) 8135-3533. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Cite-se a requerida para apresentação de contestação.

Resumo da Inicial: Segundo consta dos elementos de informação em 

anexo, o adolescente Kayque Henrique Alves Silva, que conta com 

dezessete anos de idade, é filho dos representados Rejane Lúcia Alves e 

Douglas Antonio de Oliveira Silva. Ocorre que Kayque Henrique Alves 

Silva apresenta um comportamento desregrado, em razão ausência de 

introjeção de valores morais pelos genitores, essenciais para dotar o 

menor de senso de responsabilidade e disciplina. Nesse sentido, 

consoante relatório apresentado pelo Conselho Tutelar, que instruiu o 

Ofício nº 594/2014-CTJ, de 11/11/2014, constata-se que o adolescente 

chegou a residir com pessoas estranhas ao seu círculo familiar, que são 

apontadas como usuárias de drogas (fls. 03/04). Trata-se de uma prova 

cabal de que os genitores, que sequer são mencionados pelo referido 

órgão de proteção, não acompanham sua rotina, ou mesmo, exercem seu 

poder familiar.

Despacho/Decisão: D E C I S Ã ODefiro conforme requerido pelo Parquet.

(ref. 56)Determino a citação editalicia da requerida Rejane Luiza Alves, 

nos termos do art. 256, II do CPC.Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao 

transcurso de prazo para apresentação de contestação da requerida 

citada por edital.Caso conste na referida certidão a falta de contestação, 

desde já, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar como curador especial da requerida supracitada, razão 

porque, INTIME-SE para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias, ex 

vi do art. 335 do NCPC.Por fim, conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 09 de agosto de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61815 Nr: 4437-96.2013.811.0018

 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: Milton Lameu de Azevedo-PM

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

 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:

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento do retorno dos autos 

de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61831 Nr: 4450-95.2013.811.0018

 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: Josefa Machado de Ramos

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

 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:

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento do retorno dos autos 

de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43657 Nr: 768-69.2012.811.0018

 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: Ana Rita Pellizzari

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento do retorno dos autos 

de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60440 Nr: 3026-18.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças da Silva

 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:

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento do retorno dos autos 

de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33386 Nr: 1087-42.2009.811.0018

 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 de Lourdes Silva do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento do retorno dos autos 

de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60473 Nr: 3082-51.2013.811.0018

 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: Israel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 Intimar Patronos das Partes para conhecimento e manifestação 

necessária tendo em vista o retorno dos autos de Instancia Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65070 Nr: 2318-31.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Borges Sales

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora quanto ao teor da juntada de fl. 123/124

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61775 Nr: 4395-47.2013.811.0018

 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: EGL, Elizete da Silva Leandro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o médico perito nomeado neste feito entrou em 

contato telefonico e agendou a data de 29.10.2019, às 13 horas, na 

Policlinica São Vicente, devendo levar todos os exames já realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60738 Nr: 3357-97.2013.811.0018

 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: A.S. Agropecuária e Participações Ltda, Alfredo 

Soubihe Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucidorio Minotto, Helena Kestring Minotto, 

Marcio Lucidório Minotto, Florizete dos Santos Minotto, Antonio Joaquim 

Braga, Maria Costa Braga, Carlos Augusto Minotto, Armindo Ramão 

Medina, Pedro Bonifacio, Marinete Fernandes dos Santos Bonifácio, Leia 

Terezinha Minotto, Jurlei Júlia Minotto, Mercia Lúcia Minotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória de citação para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64597 Nr: 1908-70.2014.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Cicero da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do sr Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67804 Nr: 196-11.2015.811.0018

 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: Laurindo Quintana, Gildete de Oliveira Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armando Quintana Guinossi rep. por 

Irene Mª do Nascimento Quintana, Eduardo Gomes Azoia, Antonio Carlos 

do Nascimento Quintana, Antonio Olimpio Nascimento Monteiro Filho, Bem 

Hur Carvalho Cabrera Mano Filho, Douglas Brandalize Texeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, Renato 

Maurilio Lopes - OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patronos das Partes para que se manifestem quanto ao juntada de 

peça pelo perito nomeado no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62548 Nr: 12-89.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Bevenute Gardas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65122 Nr: 2364-20.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vergilio Smith Cardaval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzilene de Fátima Nunes Alvorado-EPP, Solon 

Augusto de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Eloar Danúbia Maceda - OAB:24939/O, Robson 

Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos contrarrazões ao 

recurso juntado pela parte requerida

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000282-57.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO AMORIM (EXECUTADO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-90.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CORREA DE LIMA (REQUERENTE)

C. CORREA DE LIMA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA BARBOSA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, vejo que a requerente 

juntou nos autos nota promissória no valor de R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), com suposta assinatura da requerida. Assim, 

percebe-se que a demandada foi devidamente intimada para comparecer 

na audiência de conciliação (item 14.1), porém, manteve-se inerte. É certo 

que o não comparecimento do requerido a audiência designada, sem 

nenhuma justificativa, implica em revelia caracterizada pelo artigo 20 da Lei 

9.099/95. Dessa forma, diante das provas colacionadas aos autos pela 

demandante e não contestadas pela requerida, não há como não 

considerar os fatos alegados na inicial como verdadeiros. Ante o exposto, 

declaro a revelia da demandada, com amparo no artigo 20 da Lei 9.099/95 

e, nos termos do artigo 269, I, do CPC, JULGO extinto o feito, com 

resolução de mérito, condenando a requerida ao pagamento do valor de 

R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), a ser corrigido 

monetariamente, pelo IPCA desde o vencimento da dívida e acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 475, J, caput, do 

Código de Processo Civil, c/c Enunciado nº. 105 do FONAJE, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em juízo, nos termos do Enunciado nº. 106 

do FONAJE. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e 

das despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, por 

incomportáveis em primeiro grau de jurisdição. Aguarde-se o prazo para a 

interposição de eventual recurso; transcorrido este em branco, 

arquivem-se; havendo a interposição, processe-se. Cumpra-se com 

eficiência o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-72.2016.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

ADEMAR PASCOAL DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação das partes do retorno dos autos da turma recursal, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-94.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (REQUERENTE)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIRA APARECIDA COSTA DA LUZ (REQUERIDO)

 

Considerando que a parte promovida não foi localizada nos 05 (cinco) 

últimos endereços informados nos autos, cancelo a audiência designada, 

bem como promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do endereço atualizado 

do(a) promovido(a), com advertência de que, caso não localizado, será o 

processo arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-94.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA JESSICA DA SILVA AUED (ADVOGADO(A))

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

PATRICIA QUESSADA MILAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 16/10/2018 09:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-71.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CASA SHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 31/10/2018 13:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L A R BARBOSA -COMERCIO - ME (REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Poliana Paulina Ferreira Berto (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 31/10/2018 14:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-17.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Andre de Almeida Rodrigues (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000317-17.2018.8.11.0018 REQUERENTE: APARECIDA DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA DECISÃO 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado em ID: 15212828 dos autos, o 

qual, conforme certificado em ID: 15550131 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez 

presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e 

adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, 

SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 

43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61124 Nr: 3739-90.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Martins dos Santos, Eric Jose da Silva, 

Aline de Azevedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto - OAB:, Defensoria 

Publica de Juara-MT. - OAB:, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUARA - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 3739-90.2013.811.0018 – Cód. 61124

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Estadual

Parte Ré: Bruno Martins dos Santos e Eric Jose da Silva e Aline de 

Azevedo da Silva

Data e horário: quinta-feira, 27 de setembro de 2018, 17:30 horas.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Pedro Flory Diniz Nogueira

Promotor de Justiça: Roberta Cheregati Sanches

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência, feito o pregão verificou-se a presença das 

partes supramencionadas.

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi dito: Considerando as razões esposadas as fls. 202/203, 

e tendo em vista que os demais denunciados já foram interrogados, 

determino o desmembramento do feito em relação ao denunciado Bruno 

Martins dos Santos, devendo o feito desmembrado vir concluso para 

designação de audiência. Com relação ao presente feito, dê-se vista dos 

autos às partes para apresentação de alegações finais. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Sielly Pereira Gomes, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz(a) de Direito

 Roberta Cheregati Sanches Lindamir Macedo de Paiva

 Promotora de Justiça Advogada do réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55626 Nr: 1843-46.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Martins Carvalho

 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

 Cód. 55626

Vistos.

Sendo tempestivos, RECEBO o recurso de apelação interposto (fls. 

194/207), nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de 
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Processo Penal).

Considerando que as razões foram apresentadas quando da interposição 

do recurso, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazoar o 

recurso defensivo, no prazo legal (art. 600, CPP).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 26 de setembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60162 Nr: 2739-55.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Domingo Arruda, Dair Arruda Pereira, 

Lucas Henrique Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Processo nº 2739-55.2013.811.0018 Cód.60162

Vistos.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa 

do Denunciado (fl.161), nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do 

Código de Processo Penal).

Abra-se vista à Defesa para apresentar suas razões, no prazo legal (CPP 

art. 600).

 Após, apresentada as razões sobreditas, abra-se vista ao Ministério 

Público para contrarrazoar, no prazo legal.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Juara/MT, 26 de setembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 101531 Nr: 7534-65.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welke Junior Camara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELKE JUNIOR CAMARA, Cpf: 

06155037132, Rg: 2439543-9, Filiação: Francisca Anete Silva Camara e 

Dari Camara, data de nascimento: 08/12/1997, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 99964-8483. 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: Incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Consta 

dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 12 de setembro de 

2017, por volta das 15h00, na residência localizada na Avenida José 

Alves Bezerra, 1249-N, Jardim América, nesta cidade e Comarca de 

Juara/MT, o imputado WELKE JÚNIOR CÂMARA, vulgo “escadinha”, 

subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular 

Samsung de cor branca de propriedade da vítima KLEVERSN NAZÁRIO 

FERREIRA.

Despacho: Cód. 101531Vistos.Expeça-se ofício à SEJUDH para que tal 

órgão informe a este Juízo se o acusado se encontra preso no estado de 

Mato Grosso.Na hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem 

necessidade de nova conclusão, proceda à citação do acusado, por 

edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Não sendo o acusado localizado, 

abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da 

suspensão prevista no art. 366 do CPP.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, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 28 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000340-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (ADVOGADO(A))

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que os autos foram encaminhados ao Departamento Auxiliar da 

Presidência para atualização de cálculo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RIBEIRO DALMASO (RÉU)

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO INFORMANDO SOBRE AUDIÊNCIA NO CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RIBEIRO DALMASO (RÉU)

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO INFORMANDO SOBRE AUDIÊNCIA NO CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000756-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. O. (ADVOGADO(A))

L. M. D. S. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. L. (ADVOGADO(A))

M. G. F. (ADVOGADO(A))

J. D. A. N. (ADVOGADO(A))

J. F. B. (REQUERIDO)

S. P. D. A. G. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº 1000756-41.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

LEANDRO MARIO DE SOUZA DIAS REQUERIDO: JULIANA FIGUEIREDO 

BALTAZAR VISTOS, Cuida-se de ação de modificação de guarda aviada 

por Leandro Mario de Souza Dias em face de Juliana Figueiredo Baltazar, 

objetivando alteração da guarda da infante Gabrielly Figueiredo de Souza 

Dias de unilateral para compartilhada, uma vez que atualmente é exercida 

apenas pela genitora cabendo ao autor direito de visitas em fins de 

semanas alternados. Em sede de contestação, a requerida refutou as 

teses iniciais e defendeu a manutenção da guarda unilateral a fim de evitar 
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prejuízos à menor em decorrência de mudanças na sua vida cotidiana, o 

que contraria o melhor interesse da criança disciplinado no ECA. 

Inexistindo questão preliminar pendente de análise, declaro saneado o 

feito, nos termos do art. 357, do CPC. Ato contínuo, indiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, específica e detalhadamente, no 

prazo comum de 5 dias, sob pena de indeferimento e julgamento direito do 

feito. Havendo pedido de realização de prova oral, designo, desde já, 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 2018 às 

13h:30min., cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência designada, 

sendo a intimação por via judicial opção residual, quando comprovado que 

a tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, §4º, inciso I, CPC). Advirto, 

ainda, que inércia do advogado em relação à comunicação das 

testemunhas implicará na desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, 

CPC). Ciência ao Parquet. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 19 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000756-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. O. (ADVOGADO(A))

L. M. D. S. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. L. (ADVOGADO(A))

M. G. F. (ADVOGADO(A))

J. D. A. N. (ADVOGADO(A))

J. F. B. (REQUERIDO)

S. P. D. A. G. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº 1000756-41.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

LEANDRO MARIO DE SOUZA DIAS REQUERIDO: JULIANA FIGUEIREDO 

BALTAZAR VISTOS, Cuida-se de ação de modificação de guarda aviada 

por Leandro Mario de Souza Dias em face de Juliana Figueiredo Baltazar, 

objetivando alteração da guarda da infante Gabrielly Figueiredo de Souza 

Dias de unilateral para compartilhada, uma vez que atualmente é exercida 

apenas pela genitora cabendo ao autor direito de visitas em fins de 

semanas alternados. Em sede de contestação, a requerida refutou as 

teses iniciais e defendeu a manutenção da guarda unilateral a fim de evitar 

prejuízos à menor em decorrência de mudanças na sua vida cotidiana, o 

que contraria o melhor interesse da criança disciplinado no ECA. 

Inexistindo questão preliminar pendente de análise, declaro saneado o 

feito, nos termos do art. 357, do CPC. Ato contínuo, indiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, específica e detalhadamente, no 

prazo comum de 5 dias, sob pena de indeferimento e julgamento direito do 

feito. Havendo pedido de realização de prova oral, designo, desde já, 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 2018 às 

13h:30min., cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência designada, 

sendo a intimação por via judicial opção residual, quando comprovado que 

a tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, §4º, inciso I, CPC). Advirto, 

ainda, que inércia do advogado em relação à comunicação das 

testemunhas implicará na desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, 

CPC). Ciência ao Parquet. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 19 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112550 Nr: 3933-98.2015.811.0025

 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: JOÃO BATISTA TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos de 

declaração aviados pelo INSS, para complementando o édito sentencial: 

(a) declarar que o deferimento do benefício (auxílio doença convertido em 

aposentadoria por invalidez) desde a data do ajuizamento da ação, afasta 

a incidência de qualquer outro benefício de mesma natureza, sendo 

inacumulável com a aposentadoria rural alcançada noutra demanda; (b) a 

correção monetária sobre as parcelas retroativas a serem indenizadas 

deverá ser feita pelo IPCA-E.Publique-se a decisão integrativa e, não 

havendo interposição de apelo, aguarde-se eventual provocação da parte 

para processamento do cumpr imento de sentença.À s 

providências.Juína-MT, 27 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 16810 Nr: 1980-22.2003.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODANY CONFECÇÕES LTDA., DANIEL DOS SANTOS 

SPILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPAÇO 10 ARMARINHOS LTDA., ROSELI 

CHINIKOSKI DE SOUZA, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Dessarte, dou por válida e eficaz a adjudicação havida nos autos e como 

a autora, malgrado tenha atualizado o crédito a ele renunciou, considero 

quitada a obrigação exequenda e, portanto, extinta a finalidade da ação 

executiva.Sendo assim, comprovado o recolhimento do ITBI, expeça-se a 

carta de adjudicação, encaminhando-a ao CRI para registro e translação 

do domínio e, empós, arquive-se os autos definitivamente, extinguindo-se 

a execução, desde que recolhidas as custas processuais 

remanescentes.Intimem-se.Às providências.Juína/MT, 27 de setembro de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104692 Nr: 4855-76.2014.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DECURSO DE PRAZO PARA A 

PARTE REQUERIDA RESPONDER A AÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 29415 Nr: 1225-27.2005.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA ROSALINA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24419/O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Deferida a adjudicação e assinado o respectivo termo, a carta de 

adjudicação deixou de ser expedida porque, nos termos da lei, é 

necessário que antes se apresente as guias de recolhimento do imposto 

incidente sobre a operação, tendo a exequente peticionado nos autos 

alegando que o ITBI já foi recolhido, no ano de 2014, em negócio jurídico 

firmado entre terceiros, estranhos ao litigio, o que de per si já demonstra o 

descabimento de suas afirmações.Ora, se o imóvel foi alienado em 2014, 

em compromisso de compra e venda firmado por outras pessoas e 

registrado em cartório, ou bem o imóvel não era do exequente e, portanto, 
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não há o que se penhorar tampouco adjudicar na hipótese, ou houve 

alienação a non domino que precisa ser desconstituída judicialmente para 

possibilitar a emissão do novo título de propriedade, livre e 

desembaraçado.Sendo assim, determino seja oficiado o CRI da Comarca 

para que apresente a cadeia dominial que envolve o imóvel em enfoque 

(matrícula n. 2833, denominado área desmembrada – B, da área maior 

identificada como Lote 31-B, Setor Industrial, Projeto de Expansão Juína) 

esclarecendo se houve outros desmembramentos da área originaria e 

quais os titulares dos eventuais novos lotes originados de tais 

desmembramentos, apontando, ademais, se o executado figura ou figurou 

como proprietário da coisa constrita.Fixo prazo de 5 dias para a resposta 

e, ao depois, conclusos para nova análise.Juína (MT), 27 de setembro de 

2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120450 Nr: 1711-26.2016.811.0025

 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: ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1711-26.2016.8.11.0025 (Código nº 120450)

Requerente: Ananias Ferreira dos Santos

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

Vistos,

Compulsando os autos constata-se que, de fato, olvidou-se a perita 

técnica nomeada pelo juízo em responder os quesitos apresentados pelo 

INSS, às fl. 108/109, parte final da peça defensiva, e para que não se 

alegue eventual cerceamento de defesa ou nulidade processual por 

ofensa à ampla defesa, determino a remessa dos autos novamente à Dra. 

Silvana Sperandio, para que complemente o laudo, respondendo às 

indagações feitas pela autarquia previdenciária, se já não estiverem 

contempladas nas respostas apresentadas no laudo inicial.

Prazo de 15 dias e, depois, vistas às partes, para manifestação derradeira 

e, por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Juína (MT), 27 de setembro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31651 Nr: 390-05.2006.811.0025

 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: JUSTINO EDILSON DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉIA OLIVEIRA 

LIMA, para devolução dos autos nº 390-05.2006.811.0025, Protocolo 

31651, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 127360 Nr: 829-30.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLC, TYC, VLNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução, mantendo incólume o título 

exequendo, devendo prosseguir a ação executiva, em todos os seus 

efeitos. Condeno o embargante ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor da execução, 

destacando-se que tal valor deverá ser acrescido ao débito principal, para 

todos os efeitos legais, nos termos do §13, do artigo 85, do 

CPC.Transitada em julgado, traslade-se cópia desta decisão aos autos de 

Execução n. 3454-71.2016.811.0025 – Código 123335, após, 

arquive-se.P. I. C. Às providências.Juína/MT, 03 de setembro de 

2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000356-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID (ADVOGADO(A))

DEBORA SIMONE SAORIM TESTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR MOREIRA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000356-27.2017.8.11.0025 AUTOR: DEBORA 

SIMONE SAORIM TESTA RÉU: EDMAR MOREIRA SILVA SENTENÇA Vistos, 

etc. Trata-se de ação de guarda c/c alimentos e regulamentação de visitas 

proposta por TIAGO SAORIM TESTA, representado por sua genitora 

DÉBORA SIMONI SOARIM TESTA em face de EDMAR MOREIRA SILVA, 

todos devidamente 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. 

9052009. Em seguida veio-me concluso. É o breve relato. Decido. Entendo 

justo o entabulado entre as partes. A guarda de TIAGO SAORIM TESTA 

continuará com a genitora DÉBORA SIMONI SOARIM TESTA ficando 

estabelecido que o direito de visitas do genitor ao filho será livre em 

virtude deste residir no Município de Jaru- RO. Com relação ao nome do 

menor, ficou estabelecido entre as partes que passará a ser TIAGO 

SAORIM SILVA. No que dispõe a pensão alimentícia, ficou acordado que o 

genitor EDMAR MOREIRA SILVA, pagará o valor de 21,34% (vinte e um 

vírgula trinta e quatro por cento) do salário mínimo vigente, o equivalente a 

R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, a serem pagos até o dia 30 (trinta) 

de cada mês, com início do pagamento para o mês de julho de 2017 

mediante depósito/transferência na conta bancária indicada na Id. n. 

9052009. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do novo Código de 

Processo Civil. Ademais, observando o trabalho desempenhado pela 

defensora dativa Márcia Aparecida David, inscrita na OAB/MT 4.889-A, 

fixo em seu favor honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’S da 

tabela atual da OAB. Portanto, expeça-se a certidão de honorários, nos 

termos do Provimento n. 09/2007- CGJ, intimando-a para retirar a certidão 

na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Custas e despesas 

processuais ficam a cargo da parte autora, cuja cobrança deverá ficar 

sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, 

NCPC. Expeça-se mandado ao cartório competente para retificar a 

certidão de nascimento do infante e incluir o sobrenome do genitor, de 

modo que passará a se chamar TIAGO SAORIM SILVA. Ciência ao 

Ministério Público. Tendo em vista que as partes renunciaram 

expressamente ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

dessa sentença e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 10 de 

janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000885-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))
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JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE GILBERTO CARVALHO FILHO (RÉU)

ROMELIO FINKLER (RÉU)

Outros Interessados:

ELIANE GONSALVES PREUSS (LITISCONSORTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ELIANE GONSALVES PREUSS (TESTEMUNHA)

ANTONIO GOMES MATEUS NETO (LITISCONSORTES)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLAUDINEZ DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ANTONIO GOMES MATEUS NETO (TESTEMUNHA)

CLAUDINEZ DE OLIVEIRA (LITISCONSORTES)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1000885-46.2017.8.11.0025; Valor causa: $180,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO ORDINÁRIA, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVAS, DEPOIMENTO, Intimação / Notificação]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

MARIA FELIX DA SILVA, JOSE PEREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

ROMELIO FINKLER, JORGE GILBERTO CARVALHO FILHO Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) AUTOR(A): MARIA FELIX DA SILVA, JOSE PEREIRA 

DA SILVA RÉU: ROMELIO FINKLER, JORGE GILBERTO CARVALHO FILHO 

RÉU: JORGE GILBERTO CARVALHO FILHO Data de Distribuição da Ação: 

26/07/2017 09:38:20. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) REQUERIDOS, PARA 

ACERCA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA DO IMÓVEL (QUADRA 

42, SETOR 11, 15MX40M, LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR 

VILMAR PERIS DE FARIA, N° 50, BAIRRO SETOR INDUSTRIAL, CENTRO DE 

JUÍNA - MT). RESUMO DA INICIAL: USUCAPIÃO DO IMÓVEL DESCRITO. 

Despacho/Decisão: "DESPACHO Vistos em correição.1. Ante a 

apresentação dos endereços dos requeridos (Id n. 9685294), RECEBO a 

exordial.2. CITEM-SE os requeridos nos endereços informados no Id n. 

9685294, por Carta de Citação, bem como outras pessoas em cujos 

nomes estejam transcritos os imóveis usucapiendos, se houver.3. 

CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes indicados na petição inicial (art. 

246, § 3º, NCPC).4. CITEM-SE, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (art. 257, inc. III, do 

NCPC), para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (dias), sob 

pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial.5. 

CIENTIFIQUE-SE, por carta, os representantes da Fazenda Pública da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para que 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, eventual interesse na causa, 

conforme aplicação analógica do artigo 216-A, § 3º, Lei 6.015/73 com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015.6. Após, dê-se vista ao Ministério 

Público (art. 178, NCPC).Às providências.Juína/MT, 13 de março de 2018. 

RAUL LARA LEITEJuiz de Direito" JUÍNA, 28 de setembro de 2018 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - 

TELEFONE: (66) 355661563

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133924 Nr: 5071-32.2017.811.0025

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON APARECIDO BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 Vistos,Considerando que, de ofício, foi estabelecido o regime inicial 

SEMIABERTO ao recuperando Anderson Aparecido Bergamin, conforme 

acórdão aportado aos autos, DETERMINO que seja colocado 

imediatamente em liberdade para CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME 

SEMIABERTO.Para tanto, ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres 

constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª 

V deste Juízo (MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o 

descumprimento de qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º 

da aludida portaria implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime 

semiaberto para o fechado (art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).No ato 

da soltura do recuperando, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as 

condições aludidas na Portaria, alertando-se das consequências do 

descumprimento, bem como INTIMÁ-LO à comparecer perante a Secretaria 

da Terceira Vara desta Comarca, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

para INFORMAR seu endereço atualizado e telefone para contato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112580 Nr: 3948-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CASARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131172 Nr: 3281-13.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/03/2019, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131763 Nr: 3657-96.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAVIR BOGADO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/03/2019, às 14h40min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 
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do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132373 Nr: 4062-35.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/03/2019, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140695 Nr: 3842-03.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR FILISMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos,

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação 

encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia 

oferecida.

CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) supramencionado(a, s) para, nos 

termos do art. 396 do CPP:

(a) TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;

(b) RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, 

contados do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 

710/STF).

Na oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:

(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para apresentar defesa;

(b) caso não tenha condições de contratar um(a) advogado(a) ou não o 

contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) 

Dativo(a);

Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se 

ele(s) pretende(em) ou não constituir advogado(a), bem como as razões 

de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 4º, da CNGC).

(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá procurar a 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca do 

procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).

O(A, S) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que 

não poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).

INDEFIRO os itens pleiteados na cota ministerial no que tange aos 

requerimentos de folhas de antecedentes criminais, bem como certidão 

criminal do Cartório Distribuidor desta Comarca, uma vez que o Ministério 

Público, ostentando o poder de requisição, não comprovou a 

impossibilidade de fazê-los, forte do art. 1.373, II, da CNGC.

Quanto a eventuais crimes, cuja ação penal se procede mediante 

queixa-crime e não havendo decadência, INTIME-SE a vítima para, caso 

queira, promover as medidas legais.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134839 Nr: 5720-94.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Código de rastreabilidade: 81120183694975

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 134839.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - NORTELÂNDIA ( TJMT )

Data de Envio: 28/09/2018 14:52:19

Assunto: URGENTE - RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE CITAR, INTIMAR E PROCEDER O INTERROGATÓRIO DA 

PARTE RÉ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

LUCAS DA COSTA BARCELLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

28/09/2018 às 12h10min. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000449-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Z. D. S. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. S. (ADVOGADO(A))

D. F. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000449-95.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ZILDA DOS SANTOS MACHADO RÉU: DONIZETE FEITOSA DA 

SILVA Vistos em correição. DEFIRO o pedido constante na petição de ID 

15590716, uma vez que o problema técnico atestado pela advogada 

nomeada foi de conhecimento de toda equipe deste juízo, bem como em 
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razão dela não ter sido a única advogada que enfrentou referido 

problema. Assim sendo, reabro o prazo para a requerida ofertar 

contestação nos autos. Com a juntada da peça defensiva, VISTA à 

requerente para, querendo, impugnar, no prazo legal. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000899-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

SUELI ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 30 de outubro de 2018 às 10h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, a qual deverá portar laudos e receituários médicos que 

possuir, conforme determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo 

facultada às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 30 de outubro de 2018 às 10h20min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, a qual deverá portar laudos e receituários médicos que 

possuir, conforme determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo 

facultada às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000937-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA GONCALVES BORGES (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 30 de outubro de 2018 às 10h40min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, a qual deverá portar laudos e receituários médicos que 

possuir, conforme determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo 

facultada às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001265-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 25 de outubro de 2018 às 14h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz 

Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, a qual deverá portar laudos e receituários médicos que 

possuir, conforme determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo 

facultada às partes, dentro do prazo de cinco dias, a indicação de 

assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001306-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

P. F. D. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 25 de outubro de 2018 às 14h30min, com o(a) perito(a) Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, portador do CRM nº 5330, fazendo-se acompanhar da parte 

autora, a qual deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, 

conforme determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às 

partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes 

técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000579-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA JOAQUIM DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 30/10/2018 às 11h20min, com o(a) perito(a) Dra. Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, fazendo-se acompanhar da parte 

autora, a qual deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, 

conforme determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às 

partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes 

técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000738-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE JESUS MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 30 de outubro de 2018 às 11h00min, com o(a) perito(a) Dra. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, a qual deverá portar laudos e receituários médicos que 

possuir, conforme determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo 

facultada às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000512-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 30/10/2018 às 13h00min, com o(a) perito(a) Dra. Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, fazendo-se acompanhar da parte 

autora, a qual deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, 

conforme determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às 

partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes 

técnicos.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226531 Nr: 5122-90.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Queiroz Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11.686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 134 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT. Igualmente fica o Procurador da 
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parte requerente intimado de que foi reaberto o prazo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263727 Nr: 3484-80.2018.811.0011

 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: Oscar Roberto do Carmo, Carlos Roberto do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto do Carmo Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 Os autos vieram conclusos ao recebimento ou não da inicial, tendo os 

autores pugnado pela concessão das benesses da justiça gratuita, deste 

modo, verifico que o pleito necessita de dilação probatória.

Considerando que as declarações de hipossuficiência apresentadas nos 

autos são documentos que comprovam relativamente a hipossuficiência 

alegada, não sendo insuficiente para o seu deferimento, deste modo, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aporte aos autos documentações hábeis que promovam a comprovação 

da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas processuais 

em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 321 do 

NCPC.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 74525 Nr: 1165-57.2009.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Edilson Bergamo, Taisa de Arruda Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane de Oliveira Soares Meira - ME, 

Rodogrande Transportes Rodoviários Ltda, Nobre Seguradora do Brasil 

S/A, Bradesco Auto-Re Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helcio Carlos Viana Pinto - 

OAB:6588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Denes Ceconello Leite 

- OAB:8840-B, CARLOS ROBERTO DE ASSIS - OAB:2762, DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, Luiz Claudio de O. Nascimento - 

OAB:5475, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A, Wilson 

Farias do Rego - OAB:16.484 MS

 INTIMAR o procurador da parte requerente para que se manifeste acerca 

do despacho de fls. 1.083. No prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257404 Nr: 639-75.2018.811.0011

 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: Ivan Roberto Schuch

 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:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão sentença de 

fls.87/89 a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257707 Nr: 790-41.2018.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda., Domingos Aparecido 

Marques, Rodolfo Caetano Marques, Vera Lucia Caetano Marques, 

Caroline Caetano Marques, Aline Caetano Marques da Silva, Potencial 

Industrial e Comércio LTDA - EPP, R C Marques Transportes Eireli- EPP, D 

V Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Intimação do Procurador da parte Executada da r. decisão de fls.86 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253224 Nr: 4852-61.2017.811.0011

 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: Elias José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. sentença de fls.85/87 a 

qual encontra-se disponível no site doTJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242364 Nr: 4059-59.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Antonia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15.078, 

Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora acerca da sentença de fls. 67 

presente nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244445 Nr: 265-93.2017.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Subprocurador - Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda Andrade Rodrigues 

- OAB:17414/0

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de desistência de fls. 57, DETERMINO a 

intimação do executado para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como anuência, nos termos do 

art. 485, §4º, do CPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234783 Nr: 30-63.2016.811.0011

 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: Urbano Teodoro Rodrigues, Adalgisa Prates Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Camargo Eng. e Com. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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DEFIRO o pleito de fl. 133. Uma vez correicionados os presentes autos, 

dê-se vista à requerente para manifestação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 25 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255274 Nr: 5694-41.2017.811.0011

 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: Jose de Oliveira Sobrinho

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

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 INTIMAR o procurador da parte requerido para que se manisfete sobre o 

laudo pericial de fls. 109, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253899 Nr: 5174-81.2017.811.0011

 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: Maria Helena Neves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Caires, Municipio de Mirassol 

D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pleito de fl. 56. Uma vez correicionados os presentes autos, 

dê-se vista à requerente para manifestação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 25 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 211823 Nr: 2342-80.2014.811.0011

 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: Lorcy Confecções Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.P.Dias Comercio -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Probst Werner - 

OAB:29.532, Veridiana Toczeki Santos - OAB:31478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em que pese o pugnado pela exequente às fls. 171/175, analisando 

detidamente os autos, verifica-se que às fls. 160 já fora deferida consulta 

via Renajud, a qual, inclsuive, restou exitosa, logrando êxito em encontrar 

o veículo descrito às fls. 163. Assim, INDEFIRO o pleito em voga, devendo 

a exequente ser INTIMADA para manifestar se detém interesse na 

penhora do referido bem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231061 Nr: 2400-49.2015.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineia dos Santos

 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:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 155209 Nr: 1654-89.2012.811.0011

 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: Josefa Barbara de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 109884 Nr: 2895-69.2010.811.0011

 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: Pedro Vicente Barbara

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o retorno dos autos em apenso do e. Superior Tribunal de 

Justiça, TRANSLADE-SE cópia do necessário ao prosseguimento do 

presente feito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247780 Nr: 2022-25.2017.811.0011

 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: Josilene Gomes da Silva

 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:

 Vistos em Correição.
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 Analisando detidamente o cumprimento de sentença apresentado à fl.71, 

verifico que não possui planilha de cálculo atualizada.

 Desta feita, DETERMINO que INTIME-SE a douta causídica para que 

emende o faltante, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 485 Nr: 191-40.1997.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de fls. 375/375v e 380/380v, de modo que SUSPENDO o 

presente feito até o dia 27 de dezembro de 2018, nos termos do art. 10 da 

Lei 13.340/2016.

Com o transcurso do prazo da suspensão, À exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na oportunidade, em que pese o pedido de substabelecimento, note-se 

que às fls. 361 já houve determinação para as devidas alterações, as 

quais já foram efetivadas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 137181 Nr: 2569-75.2011.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Tiago Soares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias dos Santos Silva Junior - 

OAB:11.849-A, Silvio José Columbano Monez - OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 125 de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, VISTA à exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 25 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245854 Nr: 1021-05.2017.811.0011

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevanira dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não se esgotaram todos os meios de tentativa de 

citação da requerida, INDEFIRO o pedido de citação por edital de fls. 42.

No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

COBRANÇA DE TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. 

CITAÇÃO POSTAL NEGATIVA. CABIMENTO DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PROVIDO. 

SENTENÇA ANULADA.

 I Cabimento da citação por Oficial de Justiça, após tentativa frustrada de 

citaçãopostal nas ações de execução fiscal.

 II Descabida é a citação por edital antes de esgotado todas as 

modalidades de citação, Súmula 414 do STJ.

 III - Sentença anulada. Apelo provido. (Classe: Apelação,Número do 

Processo: 0306220-10.2013.8.05.0150, Relator (a): Maria de Lourdes 

Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 08/03/2017 )

(Processo: APL 03062201020138050150, Órgão Julgador: Primeira 

Câmara Cível, Publicação: 08/03/2017, Relator: Maria de Lourdes Pinho 

Medauar)

Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis descortine o endereço do executado, comprovando nos 

autos documentalmente, com o fito de se exaurir todas as opções 

constantes nos art. 256 do CPC, sendo que, em caso de pedido de 

pesquisa via sistemas conveniados, deverá trazer o mínimo de dados 

necessários a tanto, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de setembro 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 172629 Nr: 4406-34.2012.811.0011

 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: Dileuza da Silva Mazete

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da certidão de fl.119, informo que o valor a ser expedida a RPV 

já fora homologado às fls.116/116-vº, dessa forma não há o que corrigir o 

valor.

 Desta feita, DETERMINO que EXPEÇA-SE o respectivo precatório 

acatando o cálculo apresentado às fls.112/113, observando-se o disposto 

no art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 223845 Nr: 4297-49.2014.811.0011

 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: Simone Marques da Silva, Sunamita Marques Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 
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Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o teor do petitório de fl. 139, DEFIRO a dilação do prazo, de modo que 

CONCEDO 30 (trinta) dias, para a devida realização do pedido do pedido 

administrativo. Após, INTIME-SE a autora para impulsionar o feito, sob pena 

de extinção.

No mais, DEFIRO a juntada de substabelecimento, de modo que 

DETERMINO que todas as publicações sejam feitas em nome da patrona 

Valéria Aparecida Soldá de Lima, OAB/MT 9.495.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250519 Nr: 3288-47.2017.811.0011

 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: Manoel Mecias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

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

Silva - OAB:8184-A

 Vistos em Correição.

Cuida-se de “Ação Sumária de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT” 

proposta por Manoel Mecias da Silva, em desfavor de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, às fls. 152, a parte autora renunciou o direito de 

ação, sendo condição imposta pela parte requerida à fl. 141.

Os autos vieram conclusos.

É o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

 Sem delongas despiciendas, antes do julgamento do feito, a autora 

pugnou pela renúncia ao objeto da presente ação, portanto sendo direito 

privativo do autor, e podendo ser exercido em tempo, com fulcro no art. 

487, III, alínea “c”, do CPC, enseja a extinção da ação, impedindo a 

propositura de qualquer outra sobre o mesmo direito.

Pelo exposto, HOMOLOGO a renúncia em todos os seus termos, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o feito com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “c”, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, o 

qual fixo no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC.

P.R.I.C.

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste - MT, 21 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247943 Nr: 2093-27.2017.811.0011

 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: STS - SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Ante o exposto. DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução. No ponto, as partes pugnaram pela 

produção de prova pericial grafotécnica, eis que a DEFIRO por consignar 

necessário ao deslinde do feito.A par disso, consoante o disposto no 

artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: 1 – Houve contrato entre as partes?; 2- A assinatura 

aposta no contrato exibido é legítima?NOMEIO a empresa PJ1 PERÍCIAS 

JUDICIAIS, com endereço à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

número 2254, Ed. American B. Center, Sala 1007, Bosque da Saúde, CEP 

78.050-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 3027-2886 que 

deverá ser intimada, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a 

qualificação completa do profissional perito habilitado com inscrição no 

órgão competente, bem como proposta de honorários, às expensas das 

partes, que deverão depositar 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários para início das atividades e o restante ao final quando da 

entrega do laudo pericial.Com estes, digam às partes, uma vez que 

deverão ratear a remuneração do perito nos termos em que dispõe o art. 

95 do CPC. Não havendo discrepância quanto ao valor, determino o 

depósito do respectivo valor em juízo, na conta única, nos termos do art. 

95, §1º do CPC.”No mais, mantenho os demais termos da decisão 

embargada inalterados. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247943 Nr: 2093-27.2017.811.0011

 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: STS - SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos.Cuida-se de “AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM 

PEDIDO LIMINAR” ajuizada por STS – SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS em face de CLARO S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos, por meio da qual aduz que encontra-se na eminência de ter seu 

nome negativado, em razão de débito que não dera causa, visto que 

nunca contratou com a requerida ou utilizou seus serviços. A inicial veio 

instruída com os documentos de fls. 16/57.Vieram os autos conclusos.É o 

brevíssimo relatório. DECIDO.RECEBO a exordial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil.(...), DEFIRO a medida requerida a título de antecipação de 

tutela para efeito de determinar que a requerida SE ABSTENHA de inserir o 

nome da requerente nos cadastros de inadimplência da SERASA e SPC, a 

qual se circunscreverá exclusivamente à operação de crédito descrita no 

pedido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de fixação de 

multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que outras medidas 

coercitivas serão estipuladas oportunamente, caso a parte requerida 

descumpra a presente determinação.CITE-SE na forma requerida para, 

querendo, responder aos termos da presente ação, no prazo legal, sob 

pena de serem reputados verdadeiros os fatos narrados na 

inicial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de maio de 2017.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PAYAO MACIEL (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 17/08/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

155442393, em 28/09/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 
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exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 28 de setembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000636-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. P. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 EDITAL DE 

NOTIFICAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 30 DIAS 

PROCESSO: 1000636-06.2018.8.11.0011 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO (58) TIPO: 

[Tutela e Curatela] PARTE AUTORA: Nome: NIRCE DE PAULA SILVA 

Endereço: Rua Amadeu Teles Tamandaré, nº 2514, centro, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 PARTE REQUERIDA: Nome: ELIZABETE 

SILVA DE PAULA Endereço: Rua Amadeu Teles Tamandaré, nº 2514, 

centro, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 FINALIDADE: FAZ 

SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 

da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: 

Diante da ausência de Defensor Público, nomeio para o ato para 

representar a requerente o advogado Dr. Bruno Martin Sippel Souza- 

OAB/MT nº. 21.366/O, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 02 

(dois) URH (Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de 

Mato Grosso, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. Trata-se de 

Ação de Interdição (Curatela) c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela Pretendida ajuizada por Nirce de Paula Silva em face de Elizabete 

Silva de Paula, todos devidamente qualificados nos autos. Consta da inicial 

que a requerente é irmã da interditanda, Sra. Elizabete Silva de Paula, cujo 

laudo aponta que ser acometida de esquizofrenia e não possui condições 

mentais para praticar os atos da vida civil. A inicial foi recebida, tendo sido 

designado audiência para entrevista da interditanda na data de hoje, 

oportunidade em que se verificou a incapacidade total da interditanda que 

não conseguiu se expressar, bem ainda procedeu-se com a oitiva de sua 

irmã- requerente. Alegações finais orais apresentadas pelo advogado 

dativo e pelo Ministério Público pugnando pela procedência da presente 

demanda e consequentemente a decretação da interdição da Sra. 

Elizabete Silva de Paula, nomeando-lhe como curadora a sua irmã Sra. 

Nirce de Paula Silva. É o breve relato. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

Ação de Interdição c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela 

Pretendida ajuizada por Nirce de Paula Silva, requerendo a interdição de 

sua irmã Elizabete Silva de Paula,, objetivando a declaração de interdição 

desta última requerida e a sua nomeação 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. Como é cediço, a curatela deve ser deferida 

àquele que possui melhores condições de zelar pelos interesses da 

curatelada/interditada, 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, os documentos anexados 

aos autos e a oitiva da requerente, bem ainda a impossibilidade de se 

realizar a entrevista, comprovam que a interditanda sofre das doenças 

descritas na inicial, 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 da interditanda nos autos, constata-se que 

ele deve ser interditada. Desse modo, verifico que o pedido contido na 

exordial merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado que a 

interditanda é totalmente incapaz de gerenciar seus interesses da vida 

civil. 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 da Sra. Elizabete 

Silva de Paula, DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente de 

praticar todos os atos da vida civil, inclusive, emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 

praticar os atos de mera administração, em conformidade com o artigo 

1767, inciso I, do Código de Direito Civil Brasileiro. Para tanto, nomeio a 

Sra. Nirce de Paula Silva como sua curadora, mediante compromisso legal, 

nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas. 

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. Oficie-se à Secretaria de Saúde 

desta cidade para que providencie, com a máxima urgência, os exames e 

consultas médicas necessários à interditada Sra. Elizabete Silva de Paula, 

diante do seu quadro esquizofrênico, devendo contactar sua curadora 

Sra. Nirce de Paula Silva informando das datas e horários agendados, bem 

como providenciar a locomoção até a cidade de Cuiabá ou para o local em 

que será realizado. Publicada em audiência .Registre-se e 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, KATIA FERNANDA 

PEREIRA MORETTI, digitei. Mirassol d'Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 167585 Nr: 3293-45.2012.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Umbelina Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 130, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254316 Nr: 5329-84.2017.811.0011

 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: Evani da Silva Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

não comparecimento do autor à pericia designada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254677 Nr: 5474-43.2017.811.0011

 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: Terezinha dos Santos de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Coberlino - 

OAB:9.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

não comparecimento do autor à pericia designada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248396 Nr: 2280-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida dos Santos, GPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pereira dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 122, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Acolho o pedido de fls. 114/119, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça ao executado, nos termos do art. 98, §

§1º e 3º do NCPC.

 Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255133 Nr: 5647-67.2017.811.0011

 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: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

MIRASSOL D’ OESTE/MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de Instrução e julgamento.

Dia 26 de setembro de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 255133

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público e o 

advogado da parte requerida.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supracitadas. Em seguida foram procedidas às oitivas das testemunhas 

Lucimeire Aparecida Bonfim, Dra. Henriqueta Chaves, Amanda Chaves, 

Márcia Cristina de Souza e Dayane Rodrigues, Wislene de Oliveira, 

Edislaine Costa. 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).

A defesa requereu que o réu fosse ouvido, mediante depoimento pessoal, 

tendo o Ministério Público dispensado sua oitiva.

As testemunhas Lucimeire Aparecida Bonfim e Amanda foram ouvidas na 

ausência do acusado, por terem asseverado que ficariam constrangidas 

na presença daquele.

Dada a palavra à Defesa: MM. Juiz, em que pese o depoimento pessoal do 

autor ter sido dispenso pelo Ministério Público nesta data, o qual havia sido 

requerido anteriormente, tendo em vista que a ação civil pública funciona 

quase que como uma ação de cunho penal, e assim sendo, tornando-se o 

senhor José Nivaldo de Lima réu, o qual necessita prover de todos os 

fatos e provas para se defender das acusações a ele impostas, em 

conformidade com a analogia do CPP aplicada nesta audiência, 

invocando-se a aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa, 

bem como da busca da verdade real dos fatos, suplica seja deferido por 

Vossa Excelência que seja realizado nesta data o interrogatório do 

requerido como forma da mais perfeita justiça. Nestes termos pede 

deferimento.

A defesa requereu juntada de documentos, o que foi deferido.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 A considerar que o depoimento pessoal é meio de prova requerido pela 

parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC, indefiro o pedido da 

defesa.

Oficie-se à Diretoria Geral do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT 

para que junte aos autos o contrato de prestação de serviço da estagiária 

Lucimeire Aparecida Bonfim.

 Quanto ao pedido de fls. 205-206, tem-se que a Secretaria de impulso já 

providenciou a juntada das peças faltantes aos Juízos deprecados. Com 

relação à isenção das custas do preparo das missivas, indefiro-o, visto 

que em ações civis públicos a isenção é em favor da parte autora, 

devendo o réu ser hipossuficiente para se beneficiar da Justiça Gratuita, o 

que não é a hipótese, por ser o réu servidor público estadual, atualmente 

com cargo de comissão na comarca em que labora, Tangará da Serra/MT, 

sendo que o fato de possuir três filhos, sem maiores comprovações de 

gastos, comparado a seus ganhos, não presume sua hipossuficiência.

Logo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o preparo, sob pena de 

preclusão quanto à referida prova.

Abram-se vistas ao Ministério Público para ciência dos documentos 

juntados nesta solenidade, no prazo de 05 (cinco) dias.

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

Jeferson Santana da Silva

Advogado

José Nivaldo Lima

Parte Requerida

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000314-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS (ADVOGADO(A))

FLAVIA TEIXEIRA LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (EXECUTADO)

 

Vistos. Primeiramente, a despeito de o exequente ter fundamento parte de 

seus pleitos no antigo Código de Processo Civil (1973), pela 

instrumentalidade das formas e da economia processual, hei por bem em 

adequar seu pleito, analisando-o conforme disposição do CPC/2015 por 

imperativo do princípio do "tempus regit actum". Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, e, 

ante o teor do petitório de id nº 12475117, determino: I – A conversão da 
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ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por 

meio de seu advogado via DJE (Novo 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 Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010664-79.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (ADVOGADO(A))

IURI SEROR CUIABANO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15587673, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 Intimar advogado da expedição de Carta Precatória à Comarca Taboão da 

Serra-SP com a finalidade de inquirir as testemunhas AUGUSTO PEREIRA 

DOS SANTOS NETO E PRISCILA TOSTA TANAKA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253131 Nr: 4802-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 PROCESSO/CÓD. Nº 253131

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Welterson Mance 

Carnielo, nos moldes do acórdão às fls. 225/233.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252212 Nr: 4188-30.2017.811.0011

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

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edson gomes de carvalho - 

OAB:1*9970/0, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20450/0, rafael 

almeida tamandaré novaes - OAB:1994/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 252212

 Vistos etc.

Considerando a conta corrente juntada à fl. 70, defiro o pleito.

 Expeça-se Alvará de Transferência.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 244138 Nr: 113-45.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kadmo Marques Cuba, Rafael Januario Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - 

OAB:15818, Willian Catarino Soares - OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 244138

 Vistos, etc.

Considerando que a r. sentença decretou o perdimento dos veículos 

apreendidos às fls. 14/15, em favor da União/SENAD, oficie-se o Conselho 

Antidrogas do Estado de Mato Grosso, responsável por representar o 

Fundo Nacional Antidrogas, para providenciar à arrecadação do referido 

objeto, nos termos do art. 63, § 4º da Lei 11.343/06.

Outrossim, no tocante aos objetos recebidos pela central de 

administração, certidão de fl. 69, verifico que os valores dos objetos são 

irrisórios e o custo do leilão judicial certamente superará o valor de 

alienação, deste modo determino seu perdimento e consequente doação 

destes em prol à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Mirassol D’Oeste-MT, lavrando-se o pertinente termo de doação.

Por fim, quanto ao envelope lacrado do item 01 da certidão de fl. 69, 

proceda-se com a devolução, intimem-se os réus para indicar alguém 

devidamente autorizado para comprovar a titularidade dos documentos, 

consequentemente proceder com retirada dos documentos no prazo de 10 

(dez) dias.

 Decorrido o prazo acima mencionado, certifique-se e proceda com a 

imediata destruição.

 Procedidas às determinações suso fixadas, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247148 Nr: 1707-94.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13681

 Processo/CI nº 247148

Vistos, etc.

Tendo em vista que não há como obter a certidão de cumprimento do 

mandado de prisão expedido à fl.56, visto que a referida prisão fora 

cumprida no momento em que iria proceder a soltura do réu no auto de 

prisão em flagrante sob CI 221646, em trâmite na Comarca de Cáceres/MT, 

determino que faça constar no processo de execução o dia 01 de agosto 

de 2017 (fl.79) como sendo a data do cumprimento da prisão decretada na 

decisão de fls.54/55-verso.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249921 Nr: 3009-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Fernandes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 249921

 Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão do v. Acórdão de fls121/127, que desproveu o 

recurso interposto pelo Ministério Público e absolveu o acusado, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações devidas.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257793 Nr: 835-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira, Silvana de Abreu 

Barcelos, Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP, Pamela Webster Debiazi Morgan - 

OAB:SP / 288.386

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 27 de setembro de 2018, às 15h30min.

Autos n°: 257793

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor das partes rés, o réu Cristiano e Silvana e o Defensor Público do 

réu Ronaldo.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Thainara 

da Silva França, Mariane e Gledson. 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).

Dada a palavra ao Ministério Público: MM. Juiz, requeiro que seja oficiado 

ao Juízo de Rondonópolis/MT, para que seja juntado a estes autos o teor 

dos depoimentos relacionados ao ato infracional conexo a este feito.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Defiro o requerimento ministerial acima, devendo a Secretaria proceder 

com referida solicitação.

Oficie-se ao Juízo de Cáceres/MT, para que se proceda o interrogatório da 

ré Silvana de Abreu Barcelos tão somente após a oitiva das demais 

testemunhas que serão ouvidas em Cáceres por precatória, devendo a 

Secretaria de Mirassol D’Oeste/MT consultar o código das precatórias em 

Cáceres destinadas à oitiva das testemunhas de acusação, para informar 

na precatória destinada ao interrogatório da ré Silvana.

Redesigno a presente audiência para o dia 10/10/2018, às 15:40h.

Expeça-se mandado de intimação da testemunha Rinalva, arrolada pela 

defesa à fl. 439.

Requisite-se o réu Cristiano.

Fica dispensada a requisição da ré Silvana, uma vez que a testemunha 

faltante será apenas de defesa.

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

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Pamela Webster Debiazi Morgan

Advogada

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Cristiano Paula de Oliveira

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253842 Nr: 5136-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovan Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21049

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 27 de setembro de 2018, às 17h00min.

Autos n°: 253842

 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 fora 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).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Mantenham os autos conclusos para deliberação.

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

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Frank Monezzi Soares

Advogado

Geovan Firmino da Silva
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Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258770 Nr: 1300-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Matias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: robson dos reis silva - 

OAB:19991/0

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 258770

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo a 

circunstância em que a suposta infração penal foi cometida, a qualificação 

do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, sendo certo 

que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se verifica a 

presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao acusado.

Em resposta à acusação a defesa do denunciado Rogério Matias de Lima 

almeja a rejeição da denúncia, bem como realizou alguns requerimentos.

É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, a falta de justa causa para o 

exercício desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Outrossim, tocante aos requerimentos feitos pela defesa, passo a 

analisá-los.

A defesa pugna pela rejeição da denúncia arguindo que o acusado não 

confessou o crime, visto que não havia ingerido bebida alcóolica na data 

dos fatos narrados na peça acusatória.

 Em que pese a manifestação neste sentido, tenho que a palavra dos 

policiais possui demasiada relevância nos procedimentos investigatórios, 

pois os indícios de materialidade e autoria do delito em questão estão 

presentes no boletim de ocorrência de fls.09-verso e termo de depoimento 

dos policiais de fls.10/11.

 Deste modo, tais elementos ficarão mais bem evidenciados no decorrer 

da instrução processual, utilizando-se de todos os meios de prova, sob o 

crivo do contraditório e da ampla defesa.

 Ademais, no item “b”, a defesa requesta pela absolvição sumária do 

denunciado. No entanto, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem 

de dilação probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a 

apreciação se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o 

princípio da busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não 

se encaixam nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

No que toca o pedido realizado no item “c”, determino que seja oficiada a 

Policia Militar de Mirassol D’ Oeste para que apresente nestes autos a 

última avaliação do Inmetro do aparelho Etilômetro no equipamento 7410 

PLUS RS, número ARAC-0201, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, tocante ao requerimento realizado no item “d”, entendo que a sua 

pertinência será mais bem analisada no fim da instrução processual, visto 

que a embriaguez pode ser comprovada de outras formas, não somente 

pelo teste realizado em bafômetro, sendo possível a constatação etílica e 

outros meios.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 12/12/2018, às 17h00min.

Intimem-se o acusado, seus defensores e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261910 Nr: 2578-90.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Matias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 261910

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo a 

circunstância em que a suposta infração penal foi cometida, a qualificação 

do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, sendo certo 

que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se verifica a 

presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao acusado.

Em resposta à acusação a defesa do denunciado Rogério Matias de Lima 

almeja a rejeição da denúncia, bem como realizou alguns requerimentos.

É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, a falta de justa causa para o 

exercício desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Outrossim, tocante aos requerimentos feitos pela defesa, passo a 

analisá-los.

A defesa relata que o indiciado não estava conduzindo seu veículo de 

forma irregular (ziguezague) e que este não se encontrava embriagado, 

pugnando, então, pela rejeição da denúncia.

 Em que pese a manifestação neste sentido, tenho que a palavra dos 

policiais possui demasiada relevância nos procedimentos investigatórios, 

pois os indícios de materialidade e autoria do delito em questão estão 

presentes no boletim de ocorrência de fls.07/09 e termo de depoimento 

dos policiais de fls.10/11

 Deste modo, tais elementos ficarão mais bem evidenciados no decorrer 

da instrução processual, utilizando-se de todos os meios de prova, sob o 

crivo do contraditório e da ampla defesa.

 Ademais, no item “b”, a defesa requesta pela inquirição da testemunha 

Odemilson Gomes da Costa para que seja ouvida em delegacia. No 

entanto, compulsando os autos, verifico que esta já fora ouvida, 

consoante termo de declaração de fl. 20, o que torna desnecessária 

intimação para nova oitiva do declarante.

No que toca o pedido realizado no item “c”, determino que seja oficiada a 

Policia Militar de Mirassol D’ Oeste para que apresente nestes autos a 

última avaliação do Inmetro do aparelho Etilômetro no equipamento 7410 

PLUS RS, número ARAC-0201, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, tocante ao requerimento realizado no item “d”, entendo que a sua 

pertinência será mais bem analisada no fim da instrução processual, visto 

que a embriaguez pode ser comprovada de outras formas, não somente 

pelo teste realizado em bafômetro, sendo possível a constatação etílica e 

outros meios.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para ¬o dia 12/12/2018, às 16h40min.

Intimem-se o acusado, seus defensores e o Ministério Público.
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Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230823 Nr: 2267-07.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 230823

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 12/12/2018, às 16h20min.

Intimem-se os acusados, 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, 25 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261810 Nr: 2519-05.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 PROCESSO/CÓD. Nº 261810

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 12/12/2018, às 15h20min.

Intimem-se os acusados, 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, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248827 Nr: 2515-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Gabriel Leão Flausino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jerferson santana da silva - 

OAB:19102, victor thiago marques ochiucci - OAB:14495-b

 PROCESSO/CÓD. Nº 248827

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 12/12/2018, às 14h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 204174 Nr: 842-76.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:MT/9.869, matheus salome de souza - 

OAB:9869

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 27 de setembro de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 204174

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público e o 

Defensor da parte ré.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Paulino 

Marques de Moraes. 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).

A defesa informou o falecimento da testemunha Vilson Prudente da Silva, 

pelo que requereu sua desistência.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Vilson Prudente.

Abram-se vistas ao Ministério Público para indicar o paradeiro das 

testemunhas Juliana e Maria Aparecida, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Fornecido os endereços, intime-se para a audiência abaixo aprazada ou 

depreque-se, se for o caso.

Redesigno a presente audiência para o dia 18/10/2018, às 16:30h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da vítima Lucimar de Moraes, 

que apesar de devidamente intimada deixou de comparecer.

Frise-se que a defesa se responsabilizou pelo comparecimento da 

testemunha Juracir.

Expeça-se precatória para intimação do réu.

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

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Etelmínio de Arruda Salome Neto

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262350 Nr: 2833-48.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Barbosa da Silva, Cesar 

Augusto da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 PROCESSO/CÓD. Nº 262350

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 30/10/2018, às 09h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.
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Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238457 Nr: 2013-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rellington Inácio Patricio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - OAB:17175-E

 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 

apresentação do Memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237460 Nr: 1507-24.2016.811.0011

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

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 PROCESSO/CÓD. Nº 237460

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de ALEXANDRE DIAS DE 

OLIVEIRA.

Na data de 15.09.2017 realizou-se audiência admonitória, oportunidade em 

que foram estabelecidas novas condições ao recuperando para o 

cumprimento de sua pena no regime aberto, conforme fls. 114/115.

Na sequência, o recuperando pugnou pela flexibilização de suas 

condições, visando adequá-las a sua função de motorista, o que foi 

deferido por este Juízo, condicionado à comprovação e justificativa 

mensal das faltas de comparecimento na Cadeia Pública, porventura 

ocasionadas pelo seu labor (fls. 134/135).

 Em razão da ausência de comprovação frequente das faltas, este Juízo 

designou audiência de justificação para oitiva do recuperando, de acordo 

com às fls. 279.

Audiência de justificação realizada à fl. 287.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada em 

audiência, com a finalidade de manter o recuperando no regime aberto, 

conforme fls. 289/292.

O Ministério Público manifestou-se às fls.293/295, pugnando pela 

regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando 

para o fechado, além da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, acaso 

existentes.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Nesse sentido, reza o art. 50, inciso V, da LEP, que comete falta grave o 

condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime 

extramuros, as condições impostas.

Pois bem, o recuperando descumpriu uma das condições impostas para o 

cumprimento da pena em regime aberto, tendo em vista que deixou de 

apresentar justificativas quanto suas faltas de comparecimento na Cadeia 

Pública, desde março do corrente ano.

Em audiência de justificação, o recuperando alegou que tinha 

conhecimento das condições impostas ao regime aberto, mas deixou de 

cumpri-las, vez que teria sofrido um acidente automobilístico em fevereiro, 

o que ocasionou sua demissão na empresa em que laborava, motivo pelo 

qual deixou de comprovar suas faltas.

 Nesse enquadramento, tenho que a justificativa do recuperando é 

insuficiente para eximir suas inúmeras faltas, visto que poderia ter 

retomado o comparecimento normal na Cadeia Pública, porquanto o 

desemprego não constitui óbice para a apresentação diária no referido 

estabelecimento.

Aliás, o recuperando poderia ter procurado assistência junto à Defensoria 

Pública para dirimir dúvidas ou apresentar a competente justificativa 

nestes autos, o que não fez.

Insta consignar, ainda, que o recuperando continua descumprindo o 

comparecimento diário, mesmo após a realização da audiência de 

justificação, conforme fls. 296/297

Destarte, aplica-se o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal para o fim 

de regredir o regime de cumprimento da pena, para o semiaberto, em 

virtude da existência de elementos probatórios acerca do cometimento de 

falta grave pelo recuperando, porquanto permaneceu sem cumprir 

devidamente sua pena entre março e julho do corrente ano, demonstrando 

o descaso com a execução da pena.

 Dessa forma, a regressão do regime ao semiaberto se mostra adequada 

e proporcional à gravidade da transgressão, bem como à finalidade da 

execução penal, haja vista que o recuperando evidenciou manifesta 

inaptidão para permanecer no regime aberto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense, in verbis:

 RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO CUMPRINDO 

PENA EM REGIME SEMIABERTO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 

ESTIPULADAS NA ADMONITÓRIA - FUGA - FALTA GRAVE 

CONFIGURADA - REGRESSÃO DETERMINADA - RECURSO IMPROVIDO. 

Não se adaptando ao regime mais benéfico e havendo cometido falta 

grave, a regressão do regime de cumprimento da pena é medida que se 

impõe ao reeducando. (AgExPe 426/2010, DES. JOSÉ LUIZ DE 

CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2010, 

Publicado no DJE 11/06/2010).

Sobre o tema, destaco a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “O 

objetivo principal da execução é a reeducação do preso, com vistas à sua 

ressocialização. Portanto, atitudes hostis a tal propósito comprometem o 

escopo da execução penal, autorizando a transferência do condenado do 

regime aberto a outro, mais severo. (...)”. (Leis penais e processuais 

penais comentadas. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 

p. 562).

Por fim, deixo de decretar a perda dos dias remidos, visto que inexistentes 

no presente caso.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA, do aberto para o semiaberto, ante a 

prática de falta grave, pelo que deverá passar a cumprir as seguintes 

condições, sob pena de regressão ao fechado:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) Comparecer na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, situada na 

Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT CEP 

78280-000, um dia após sua intimação, às 09:00h, para colocação da 

tornozeleira eletrônica e receber explicações técnicas quanto ao 

funcionamento da mesma

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 
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a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª 

Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), 

para assinar o termo de comparecimento;

B2) Na hipótese de NÃO estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, 

um dia após sua intimação, diariamente na Cadeia Pública do Município de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, 

situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol 

D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre 

18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação.

 Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Designo audiência admonitória para o dia 25/10/2018, às 09h.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante, aplicando-se como data-base a data 

correspondente a intimação do recuperando da presente decisão, a qual 

equivale ao início do cumprimento do regime mais gravoso, bem como 

aplicando como interrupção todas as faltas existentes a partir do mês de 

março do corrente ano.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Quanto à pena de multa, se aplicada, ao cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias, preferencialmente quando este(a) vir em Secretaria assinar 

lista de comparecimento. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da 

multa ou requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 104728 Nr: 1168-75.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 104728

 Vistos, etc.

Considerando que o Tribunal manteve incólume a decisão de pronúncia do 

acusado (fls.196/200), intimem-se as partes para apresentarem rol de 

testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão 

juntar documentos e requerer diligências, no prazo de cinco dias, nos 

termos do art. 422 do CPP.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 134622 Nr: 2150-55.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Soster, Silvio Teixeira Agostinho, 

Euto Antonio de Araújo, Lairson Mussato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEVARD FRANÇA DO 

AMARAL - OAB:, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:11.473-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 134622

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu EUTO ANTONIO 

DE ARAÚJO, CLAUDINEI SOSTER E LAIRSSON MUSSATO nos moldes do 

acórdão às fls. 820/827.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253842 Nr: 5136-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovan Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21049

 Processo/CI nº 253842

Vistos, etc.

Aguarde-se a devolução das missivas expedidas às fls.1.217 e 1.215.

Após, com o aporte das missivas supramencionadas devidamente 

cumpridas, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas 

às partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54533 Nr: 2014-90.2012.811.0086

 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: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Schreiner Garcez 

Lopes - OAB:SP 194.583

 Vistos etc.

Defiro petição de fls. 369.

Vistas ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87066 Nr: 3132-96.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Garcia Sobrinho, Agropecuária Savana 

S/A (Agropecuaria Catarinense)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, Daniel Brajal Veiga - OAB:258449/SP, Rodrigo 

Voltarelli de Carvalho - OAB:289.046/SP, Rondinelli Roberto da 

Costa Urias - OAB:MT 8.016

 Passo a análise do saneamento do processo.A contestação da 

Agropecuária Savana S.A. de fls. 210/223 não apresenta preliminares, 

bem como a contestação de Hugo Garcia Sobrinho de fls. 247/250, sendo 

que todos os assuntos debatidos nas peças defensivas se confundem 

com o mérito da demanda.Considerando que não há questões processuais 

pendentes nos ditames do art. 357 do Código de Processo Civil, dou o feito 

por saneado.Fixo como ponto controvertido a comprovação do ato de 

improbidade administrativa, consistente na utilização de maquinário público 

para a manutenção de um desvio de estrada municipal Catarinense, desvio 

esse constante no interior da propriedade denominada Fazenda 

Catarinense, de propriedade da Agropecuária Savana, sendo que será 

verificado se tal desvio está em desacordo com a lei, devendo ser 

comprovado, ainda, o prejuízo o erário, o enriquecimento ilícito e o 

elemento subjetivo da conduta, ou seja, o mérito da demanda. De mais a 

mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de estabilização 

do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. COM URGENCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76829 Nr: 429-32.2014.811.0086

 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: Leandro Soares da Silva, Veridiana Sampaio Santos, 

NESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Pereira de Lima ("Tony")

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Fábia Mara P. Favaretto Andrade - 

OAB:10.258/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a parte Requerida fora devidamente intimada acerca do 

conteúdo da decisão à fl. 145, conforme Certidão à fl. 146, contudo, 

quedou-se inerte, declaro a preclusão da produção da prova pericial e por 

consequência determino o enceramento da fase instrutória.

Por assim sendo, intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sucessivamente, apresentem os pertinentes memoriais 

finais, iniciando-se pela parte Requerente.

 Por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45990 Nr: 1408-33.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zairo Luiz Tombini, Geni Lazzaretti Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A, Vinicius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 Vistos, etc.

De proêmio, expeça-se alvará conforme decisão às fls. 98/99.

Após, considerando a divergência pelas partes acerca dos cálculos, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para elaboração de 

cálculos do juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80846 Nr: 3918-77.2014.811.0086

 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: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Faria Marques, Izabel Ferreira 

Gutierrez, Geder Luiz Genz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, João Bosco Ribeiro Barros Junior - OAB:9.607, 

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700/O, Maria Antonieta 

Silveira Castor - OAB:6366, Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração à fls. 275/277 

tenho por prudente a oitiva da parte Embargada, mormente por considerar 

o seu conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91481 Nr: 856-58.2016.811.0086

 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: Raimundo Ernandes Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A, Jaime Luiz Mignoni, Banco Itauleasing 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Marzari - OAB:MT 

15.507, Danusa Serena Oneda - OAB:MT 13124-B, HENRIQUE JOSE DA 

ROCHA - OAB:RS 36568, Rafael Barroso Fontelles - OAB:RJ 119.910

 De proêmio, em relação a preliminar de inépcia da inicial sustentada pela 

Requeria BRF S.A. (fl. 232v°), tenho pelo afastamento, tendo em vista que 

o Autor apresenta situação amparada pelo direito, sendo que desta se 

extrai conclusão lógica, não sendo o caso de inépcia, sendo que o 

acolhimento ou não das pretensões autorais dar-se-á por ocasião do 

julgamento do mérito da demanda.No que concerne a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela Requerida BRF S.A., verifico que esta 

contêm questão de mérito, devendo com este ser analisada, de modo que, 

postergo sua análise para quando da prolação da sentença meritória.Cabe 

ponderar ainda, que a análise acerca da ilegitimidade da Requerida BRF 

S.A. possui contornos sobre a responsabilidade civil, quando, então, 

necessária sua análise em conjunto com o mérito.Desta forma 

considerando que não há mais questões processuais pendentes, dou o 

feito por saneado nos ditames do art. 357 do Código de Processo 

Civil.Fixo, ainda, como pontos controvertidos:1. A existência de culpa da 

parte Requerida em relação ao evento danoso sustentado pelo 

Requerente;2. A existência de nexo de causalidade entre a conduta da 

parte Requerida e o evento danoso sustentado pelo Autor;3. A ocorrência 

dos danos morais, materiais/lucros cessantes e estéticos alegados pelo 

Requerente;3. A existência de nexo de causalidade entre a conduta da 

parte Requerida e os danos pretensamente suportados pelo Autor, sejam 

eles morais, materiais /lucros cessantes ou estéticos;4. A existência de 

vínculo entre o Requerido Jaime Luiz Mignoni e a Requerida BRF S.A.;5. Os 

valores das indenizações, caso configurada a responsabilidade da parte 

Requerida.De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, 

sob pena de estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que pretendem produzir, 

esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80623 Nr: 3775-88.2014.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduvagner dos Santos (Espolio), Vanda da 

Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arinilson Gonçalves Mariano - 

OAB:GO 18.478, Carlos Eduardo Muricy Montalvão - OAB:GO 24.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos os documentos mencionados na manifestação à fl. 67, 

porquanto ausente nos autos.

Por fim, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87544 Nr: 3436-95.2015.811.0086

 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 de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089-O, MATEUS MENEGON - OAB:11229

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória proposta pelo 

Banco de Lage Landen Brasil S.A. em desfavor de Marcello Dall Oglio, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:REJEITAR os Embargos Monitórios às fls. 30/35, a teor do art. 708, § 8°, 

do Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual o 

título executivo judicial;CONVERTER, em razão do disposto no Código de 

Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, alterem-se, pois, 

a capa dos autos e o Sistema Apolo.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por 

cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de 

Processo Civil.Assim, prossiga-se, no mesmo mandado, na forma prevista 

no art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, quando, então, a parte 

Exequente deverá acostar aos autos demonstrativo de débito 

atualizado.Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96529 Nr: 4104-32.2016.811.0086

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Exata Construções e Serviços Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concrelucas Concretos Usinados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pires Rocha - OAB:MT 

13.067

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o Pedido de Produção 

Antecipada de Provas proposta por Exata Construções e Serviços EIRELI 

em desfavor de Concrelucas Concretos Usinados Ltda, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:HOMOLOGAR o laudo pericial apresentado às fls. 108/137.Eventuais 

custas finais pela parte Autora. Sem honorários, considerando que a 

produção antecipada de provas não dispõe de cunho condenatório, mas 

de garantia de direitos, conforme expõe a jurisprudência:“PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS – SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - A ação 

cautelar de produção de provas visa garantir direito da parte e não tem 
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cunho condenatório, pela ausência de lide, cabendo ao juiz apenas a 

homologação do prova produzida. Recurso improvido.” (TJ-SP - APL: 

00092425420098260038 SP 0009242-54.2009.8.26.0038, Relator: Denise 

Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 16/08/2016, 15ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2016). (Sem grifos no 

original).De mais a mais, forte no art. 383, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, aguardem-se os autos na Secretaria Judicial pelo prazo de 

1 (um) mês, transcorrido o prazo, os autos deverão se entregues à parte 

Requerente.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92065 Nr: 4000-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Agro Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sperafico da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Barbosa de Lima - 

OAB:MT 7.690, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT, Wilson 

Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Vettorello Sperafico - 

OAB:5954-A/MT, Merlyn Grando Martins - OAB:PR 38.408, Sara de 

Lourdes Soares Orione e Borges - OAB:4807-B/MT

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento ao determinado na r. decisão às fls. 25/27.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92064 Nr: 10138-66.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sperafico da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Agro Mercantil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Vettorello Sperafico - 

OAB:5954-A/MT, Merlyn Grando Martins - OAB:PR 38.408, Sara de 

Lourdes Soares Orione e Borges - OAB:4807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Barbosa de Lima - 

OAB:MT 7.690, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT, Wilson 

Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos, etc.

Considerando o conteúdo da manifestação da Requerida Mocellin Agro 

Mercantil Ltda às fls. 99/100, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

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

direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40472 Nr: 3515-21.2008.811.0086

 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: TMBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Frandoloso 

Menegazzo - OAB:17494, Mariana Souza Bahdur - OAB:48359/PR, 

Thiago Bocci Romualdo - OAB:MT 14.804-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro de Alcantara 

Junior - OAB:12001-MT, Renata Gisele Wahl de Alcantara - 

OAB:11240/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor do termo de audiência de fls. 277 e a 

correspondência devolvida às fls. 276, intime-se a parte Exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, devendo 

informar o endereço atualizado das partes e requerer o que entender, 

devendo inclusive informar se persiste o interesse em audiência de 

conciliação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70040 Nr: 2576-02.2012.811.0086

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Pietra Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:MT 10604, Mariane Cardoso Macarevich - OAB:RS 30264, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Indefiro o pleito de fls. 97, porquanto incumbe à parte Autora diligenciar 

junto ao Detran e indicar a atual localização do bem para que seja 

procedida a apreensão.

 Neste prisma, intime-se a parte postulante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, diligenciar e indicar o endereço em que se encontra o bem, ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo, requerendo o que entender de 

direito.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52072 Nr: 3088-19.2011.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos dos Santos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unifisa Administradora Nacional de Consórcios 

Ltda, ACB Representações e Intermediações de Veículos Ltda, 

EBAZAR.COM.BR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Branco Júnior - 

OAB:SP 86.475, Fernando Simão - OAB:MT 10.066-B, Jayme 

Marques de Souza Junior - OAB:SP 258.500, João Marcelo M. 

Torres - OAB:SP 256.963, Laura Mendes Bumachar - OAB:SP 

285.225-A, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, 

Paulo Simon de Oliveira - OAB:SP 124.750

 Vistos, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

345/348 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada (Unifisa 

Administradora Nacional de Consórcios Ltda e ACB Representações e 

Intermediações de Veículos Ltda), mormente por considerar o seu 

conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 345/348.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54299 Nr: 1785-33.2012.811.0086

 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: Daniel Sidnei Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barmer da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos, etc.
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Em consonância com o art. 98, CPC, defiro à parte requerida os benefícios 

da gratuidade da justiça, conforme pleiteado na petição de fls. 105, a qual 

veio acompanhada da declaração de hipossuficiência de fls. 106.

 Por consequência, fica suspensa a exigibilidade das obrigações 

decorrentes da sucumbência compreendidas pela gratuidade da justiça, 

quais sejam, condenação em honorários e custas processuais (parágrafo 

1º, art. 98, CPC), conforme preleciona o parágrafo 3º do art. 98, CPC.

 De mais a mais, dê-se integral cumprimento a sentença proferida nos 

autos, devendo ser observado, contudo, o teor da presente decisão.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98296 Nr: 5313-36.2016.811.0086

 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: EHWS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdKEJS

 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: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 145/145v, e por consequência determino que se dê 

vistas dos autos ao Estado de Mato Grosso, por intermédio de remessa 

dos autos, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, no intuito de evitar eventuais alegações de nulidade, remetam-se 

os autos a Fazenda Pública Federal para que, querendo, se manifeste nos 

moldes delineados às fls. 20.

Por fim, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82279 Nr: 311-22.2015.811.0086

 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: Elisson Santana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333, Daniel França Silva - OAB:MT 

17.826, José Alberto Couto Maciel - OAB:DF 513

 Vistos, etc.Defiro o requerido pela parte Requerente às fls. 93/94v, para 

fins de determinar à expedição de alvará judicial para liberação do valor 

incontroverso, uma vez que, manifestamente reconhecido pela parte 

Requerida Telefônica Brasil S.A. no depósito informado às fls. 91/92, 

guardando-se observância aos dados bancários informados pela parte 

Autora às fls. 94.Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o 

art. 450, § 3°, da CNGC/MT, comunicando a parte Autora por qualquer meio 

de comunicação sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a 

redação do artigo supramencionado:“Art. 450. Os depósitos judiciais 

somente serão liberados, por meio de Alvará Judicial expedido pelo Juiz da 

respectiva Unidade Jurisdicional (assinalado de punho ou 

eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que a 

procuração outorgada a este esteja em consonância com o que dispõe o 

art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do Estatuto da OAB.§ 3º 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.”De mais a mais, 

tendo em vista a alegação da existência de valor remanescente, 

pretendendo a parte Autora o cumprimento integral da sentença, corrija-se 

a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição para 

“Cumprimento de Sentença”.Na forma do art. 513, §2°, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Executada/Requerida através de 

advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos autos Advogado 

constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39949 Nr: 2845-80.2008.811.0086

 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: EdSS(, AdSS(, LNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

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

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53290 Nr: 3485-78.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Giumbelli

 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: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pleito à fl. 145 dos autos, uma vez que já fora 

realizada a pesquisa para a localização de endereço da parte Requerida 

via Sistema Informatizados (fls. 143/144), considerando que ainda não 

fora tentada citação no referido endereço.

Desta forma, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para a citação 

da parte Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54349 Nr: 1835-59.2012.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloiza Cristina Castelan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleciane Cristina Sanches de 

Andrade - OAB:MT 14.513, Mauro Cesar Gonçalves Benites - 

OAB:MT 12.035, Trajano Camargo dos Santos - OAB:MT 9.171-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 Vistos, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”.

Na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intimem-se as 

partes Executadas (fls. 214/217 e fls. 226/228), respectivamente, através 

de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos autos Advogado 

constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 
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ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110483 Nr: 6200-83.2017.811.0086

 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: Gilson José Devenz, Juscemar Antônio Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Reparação de Danos ajuizada por Gilson 

José Devenz e Juscemar Antonio Devenz, em desfavor de C. Vale 

Cooperativa Agroindustrial.

 Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, bem como a 

emenda a inicial formulada nos autos.

 Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo 

o dia 12 de novembro de 2018, ás 14h30min (Horário Oficial do Mato 

Grosso), para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, 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 legal, levando em consideração o disposto 183, CPC, e 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.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97967 Nr: 5091-68.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erasmo Fortunato de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alves Barbosa Filho - 

OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Denota-se que intimada para comprovar a pesquisa de endereço da parte 

Requerida, conforme decisão à fl. 67, a parte Requerente postulou ao 

Juízo pela pesquisa, vide manifestação à fl. 69.

Nesse ponto, denota-se que a parte Autora não comprovou nos autos a 

efetiva busca de endereços, uma vez que deixou de acostar ao feito 

qualquer extrato ou diligência realizada nesse sentido.

Ademais, mesmo que possível a pesquisa pelo juízo acerca do endereço a 

parte Requerida, essa é subsidiária, e somente desenvolve-se quando 

provado várias tentativas de busca pela parte Requerente, conforme 

posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO DE BUSCA DO ENDEREÇO DAS EXECUTADAS PELO SISTEMA 

INFOJUD - CABIMENTO – DILIGÊNCIA REALIZADA PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA VÁRIAS VEZES NA RESIDÊNCIA DAS AGRAVADAS – CITAÇÃO 

INFRUTÍFERA – PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA PROCESSUAL 

-DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A consulta 

online aos sistemas infojud, com o intuito de obter informações acerca do 

endereço do executado, é medida cabível quando a parte exequente, após 

tentativas várias, não consegue atingir seu objetivo, devendo atender o 

princípio da celeridade e eficiência processual.” (AI 76499/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). (Sem 

grifos no original).

Desta forma, intime-se a parte a parte Requerente para que no prazo de 

15 (quinze) dias, acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou, 

comprovação que tentou localizar o seu endereço, de maneira efetiva, 

conforme delineado na decisão à fl. 67, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42555 Nr: 1926-57.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio Norte do 

Estado de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Trovatti Araraquara ME, Eugênio 

Carlos Trovatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 83 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 15 (quinze) dias, a iniciar-se 

na data de 12.04.2018.

Assim, verificando o transcurso do prazo assinalado, intime-se a parte 

Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82163 Nr: 235-95.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Bachi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o requerido no pleito à fl.38, no tocante a pesquisa 

para a localização de endereços da parte Executada.

Nesse ponto, releva notar que somente fora tentada a citação da parte 

Executada por carta de citação, nos endereços informados à fl. 31vº, cujo 

resultados fora “Desconhecido” (fl. 34) e “Ausente” (fl. 35), quando, 

então, possível a citação por oficial de justiça.

Desta forma, cite-se a parte Executada por oficial de justiça, considerando 

que só tentada por carta de citação, quando, então, intime-se a parte 

Exequente para recolhimento da devida diligência ou emolumentos para 

carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71120 Nr: 3650-91.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Aguiar Coelho

 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: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.
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Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 70 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29813 Nr: 2682-08.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Scapin Me, Gilmara Scapin, Maria Doroti de 

Oliveira Chagas

 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: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 90 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37879 Nr: 858-09.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuri Carlos Friedrich Secchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Materiais para Construção Ltda, Meri 

Terezinha Secchi, Claudia Lisiane Oro Ribeiro Ramos, Sadi Ribeiro Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaias Grasel Rosman - 

OAB:MT 8265-A, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos, etc.

Considerando o delineado às fls. 100/101, e sendo possível a conciliação 

das partes, designo audiência de conciliação para o dia 7 de novembro de 

2018, às 13h30min.

Intime-se a parte Exequente por DJE, via Advogado constituído nos autos, 

e a parte Executada pessoalmente, salientando que deveras importante à 

presença das partes na audiência, salvo se os Advogados tiverem 

poderes para transigir.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94599 Nr: 2788-81.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro José Cocato, Felicio Romano Cocato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 41 dos autos.

Declaro a suspensão do feito até a data de 27.12.2018, com a remessa 

dos autos ao arquivo provisório.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72680 Nr: 1199-59.2013.811.0086

 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): Antonio Ferreira da Silva

 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: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 97 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45123 Nr: 566-53.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wigney Rodrigues de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 87 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001216-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

acerca data designada para a realização da perícia, sendo o dia 

29/11/2018, às 18:00 horas, devendo as partes e seus representantes 

comparecerem no local indicado no Id: 15621686.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95918 Nr: 3674-80.2016.811.0086

 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: Jose Guilherme Junior, Marcia Maria Sogno Pereira 

Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michaella Gimenez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Junior - OAB: 

MT 2.615, Marcia Monteiro Vidal - OAB:MT 11.597, Rogerio 

Rodrigues Guilherme - OAB:MT 6.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA GOMES TEIXEIRA - 

OAB:298.704, JOAO CARLOS LIBANO - OAB:98.146, LUIZ FERNANDO 

MELEGARI - OAB:143.895, PEDRO LUIS ELIAS - OAB:296.110

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta por JOSÉ GUILHERME 

JÚNIOR e MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME em face de 

MICHAELLA GIMENEZ, tendo como confinantes os próprios requerentes e 

o ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 15/640.

À fl. 641, recebida a inicial.

 À fl. 647, edital de citação dos requeridos ausentes, incertos, 

desconhecidos e terceiros interessados.

 À fl. 663, citação da requerida Michaella Gimenez.

 À fl. 664, a União pugnou pelo prazo de 90 (noventa) dias, para 

apresentação de manifestação.

 Às fls. 665/1273, a requerida apresentou contestação.

 Às fls. 1274/1277, o Estado de Mato Grosso pugnou pela intimação do 

autor para juntada de documentos.

À fl. 1278, o Município de Santa Rita do Trivelato manifestou ausência de 

interesse na causa.

 Às fls. 1285/1293, impugnação à contestação.

 Às fls. 1294/1297, o autor manifestou-se sobre o petitório de fls. 

1274/1277.

 À fl. 1298, a União informou a ausência de interesse no feito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

 Decido.

 Pois bem. Com o fito de evitar nulidades processuais, determino a 

intimação do confinante Estado de Mato Grosso, por meio de carga dos 

autos, em observância ao disposto no artigo 183, § 1º, do Código de 

Processo Civil, bem como com a finalidade de oportunizar a este a análise 

da documentação carreada aos autos para manifestação de eventual 

interesse no feito.

 Proceda a inclusão do Estado de Mato Grosso na capa dos autos.

 Com a manifestação do Estado de Mato Grosso, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106962 Nr: 4430-55.2017.811.0086

 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: Eliezer Oleinik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Ricardo de Lima Rodrigues e Souza, 

Elizabeth Alves Zarzur

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - OAB:MT 

8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intima-se a parte requerida para no prazo de 5 (cinco) dias requer a 

juntada da procuração em sua via original, sob pena de invalidação do 

acordo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88529 Nr: 4131-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lislaine Salete da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO GMAC 

S/A em face de LISLAINE SALETE DA SILVA, todos qualificados nos autos 

em epígrafe.

Às fls. 61/62, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 61/62, 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.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 16279 Nr: 11-80.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Antônio Ignácio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à justiça federal solicitando 

informações acerca das declarações de imposto de renda da executada, 

visto que não demonstrado pelo exequente que foram esgotados os meios 

possíveis para localização dos bens passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Intime-se o requerente para dar ciência ao despacho de fls. 147/148, a 
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restrição dos veículos encontrados.

 Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41534 Nr: 882-03.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Argenton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Edgar Kindermann Speck - OAB:23539/PR, Ralph Pereira 

Macorim - OAB:46123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao 

crédito, uma vez que o artigo 782, § 5º, do Código de Processo Civil 

dispõe que o § 3º, qual seja, a inclusão do nome do executado nos órgãos 

de proteção ao crédito, somente se aplicam à execução definitiva de 

sentença, o que não é o caso dos autos, posto que se trata de execução 

de titulo extrajudicial.

Convém registrar que a inclusão do nome dos executados nos órgãos de 

proteção ao crédito é ônus da parte exequente, sendo desnecessária a 

intervenção do juízo para tanto, podendo proceder de forma extrajudicial.

 Indefiro o requerimento de expedição de ofício à receita federal 

solicitando informações acerca das declarações de imposto de renda do 

executado, visto que não demonstrado pelo exequente que foram 

esgotados os meios possíveis para localização dos bens passíveis de 

penhora.

Em relação à penhora online realizada às fls. 139/140, verifico que a parte 

executada ainda não foi intimada, de modo que determino sua intimação, 

nos moldes da decisão de fl. 138.

Outrossim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que lhe for de direito, em relação aos valores penhorados à fl. 

140, sob pena de desconstituição da penhora e devolução dos valores ao 

executado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91564 Nr: 915-46.2016.811.0086

 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: Angelita Aparecida Becker, Andressa Aparecida 

Becker, Anderson José Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Feitosa de Melo, Sinaih 

Transportes Ltda. - Me, Mapfre Seguros Gerais S/A., E P de Lima 

Transportes - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Sabaini Centenaro - 

OAB:PR 74.533, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Louise 

Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 335, visto que somente se demonstrado que a 

consulta ao banco de dados privados restou infrutífera, é que será 

deferida a busca de endereços por meio dos sistemas judiciais, a fim de 

otimizar a gestão de trabalho do Poder Judiciário.

Consigno que a parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76348 Nr: 4922-86.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a ausência de bens, defiro o requerimento de fl. 52 e, por 

consequência, DETERMINO o arquivamento do feito, com fundamento no 

artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113129 Nr: 354-51.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada 

pelo exequente ALCIDES COSTA, em face do executado ANTONIO 

MARCOS PEREIRA.

O executado não foi citado nos autos, tampouco o bem objeto da demanda 

não foi localizado.

Às fls. 47, o autor pugnou pela desistência da ação, com a sua 

consequente extinção sem julgamento do mérito.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora às fls.4 7, é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito, tendo em vista que o executado não foi 

citado, de modo que despicienda a sua intimação para dizer se concorda 

ou não com o pedido da parte requerente.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido de fls. 47, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante 

artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Transitada em julgado esta, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Sem custas e honorários, considerando que as custas já foram recolhidas 

pela parte autora e o demandado sequer foi citado para integrar o 

contraditório da demanda.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102485 Nr: 1760-44.2017.811.0086

 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: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deoclécio Luiz Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wison Rodrigues Fontelli - 

OAB:8188-B

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em face de 

DEOCLÉCIO LUIZ CENEDESE, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 53, a parte exequente informou a quitação do débito.

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.

 Após, arquivem-se.
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Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114243 Nr: 861-12.2018.811.0086

 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): Leandro de Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das correspondências devolvidas de fls. 74/76, 

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 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.: 90510 Nr: 254-67.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ DALZOTTO E CIA LTDA – ME 

(DALMEI COM. E REPRESENTACOES), MARLONEI LUIZ FRONZA, 

GRACIANE DECEZARO FRONZA

 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: Sem adv. - OAB:

 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 das correspondências devolvidas de fls. 64/65, com a 

informação "mudou-se", 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 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.: 87511 Nr: 3420-44.2015.811.0086

 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: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 69, visto que somente se demonstrado que a 

consulta ao banco de dados privados restou infrutífera, é que será 

deferida a busca de endereços por meio dos sistemas judiciais, a fim de 

otimizar a gestão de trabalho do Poder Judiciário.

Consigno que a parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83409 Nr: 1057-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celeiro Armazéns Gerais Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Aparecido Francisco Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Andrade Campos - 

OAB:MT 17.270, Murilo Castro de Melo - OAB:MT 11.449

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca pelo sistema RenaJud de fls. 129, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71118 Nr: 3648-24.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Santos de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90183 Nr: 63-22.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Antonio de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De inicio, indefiro a inclusão de restrição via sistema Renajud, em virtude 

desta já ser apreciada às fl. 47.

No mais, determino a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, conforme requerido pela parte requerente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98703 Nr: 5550-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Confecções Ltda - ME, 

NATHALIA MORAES SILVA, Rodrigo Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE BUSSOLARO - 

OAB:MT 15.051-O

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à Justiça Federal 

solicitando informações acerca das declarações de imposto de renda da 

executada, visto que não demonstrado pelo exequente que foram 

esgotados os meios possíveis para localização dos bens passíveis de 

penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Em relação às executadas Araguaia Comércio de Confecções LTDA – ME 

e Nathalia Moraes proceda a citação destas no endereço informado às fls. 

53/54.

 Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76018 Nr: 4595-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A.C.N. MT - SICREDI CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusvaldo Ferreira da Silva ME, Neusvaldo 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à justiça federal solicitando 

informações acerca das declarações de imposto de renda da executada, 

visto que não demonstrado pelo exequente que foram esgotados os meios 

possíveis para localização dos bens passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Intime-se o requerente para dar ciência ao despacho de fls. 147/148, a 

restrição dos veículos encontrados.

 Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51824 Nr: 2842-23.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Terra - ME, Marlene Terra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Em relação ao requerimento de citação por edital, a parte exequente alega 

às fls. 105, que os executados se encontram em lugar incerto e não 

sabido, de modo que, pugna por sua citação editalícia.

Por outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

 No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

E por outro lado, INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício à Justiça 

Federal solicitando informações acerca das declarações de imposto de 

renda da executada, visto que não demonstrado pelo exequente que 

foram esgotados os meios possíveis para localização dos bens passíveis 

de penhora.

 Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

que tentou localizar o endereço.

Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93111 Nr: 1918-36.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Conceição Faion

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca pelo sistema RenaJud de fls. 64, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96309 Nr: 3948-44.2016.811.0086

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

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizandra Alzira de Paula Pacheco - ME, 

Elizandra Alzira de Paula Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 44, visto que somente se demonstrado que a 

consulta ao banco de dados privados restou infrutífera, é que será 

deferida a busca de endereços por meio dos sistemas judiciais, a fim de 

otimizar a gestão de trabalho do Poder Judiciário.

Consigno que a parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Em relação ao requerimento de citação por edital, a parte exequente alega 

às fls. 58/59, que as executadas se encontram em lugar incerto e não 

sabido, de modo que, pugna por sua citação editalícia.

Por outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização das executadas, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

 No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

que tentou localizar o endereço.

Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91329 Nr: 757-88.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilson Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Autos n°. 757-88.2016.811.0086 – Código 91329

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Adeilson Rodrigues de Almeida

 Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do 

denunciado ADEILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, devidamente qualificado 

nos autos, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 33, caput, da 

lei 11.343/06.

Às fls. 60, o oficial de justiça certificou que não deu cumprimento ao 

mandado de intimação do réu ADEILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, em 

virtude da greve dos agentes prisionais, os quais estariam cumprindo 

apenas alvarás de soltura e mandado de prisão.

Em seguida, às fls. 22, o Ministério Público pugnou pela expedição de novo 

mandado de intimação e nova tentativa de intimação do denunciado, 

devendo constar no mandado a advertência de que se eventual servidor 

obstar o cumprimento da ordem judicial, incidirá em crime de 

desobediência, devendo o oficial de justiça advertir verbalmente o 

servidor.

Às fls. 23/28, aportou aos autos pedido de autorização de visitas, o qual 

encontra-se com identificação “distribuição por dependência”.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Acerca da impossibilidade de cumprimento do mandado de intimação, 

DEFIRO o pedido de fls. 60.

Portanto, expeça-se novamente o mandado de intimação e consigne no 

mandado a advertência de que se o servidor obstar o cumprimento da 

ordem judicial poderá incorrer em crime de desobediência, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça advertir verbalmente o servidor.

Determino ainda que o mandado expedido deverá ser distribuído ao mesmo 

oficial de justiça encarregado do seu cumprimento original.

Por fim, proceda ao desentranhamento do pedido de autorização de 

visitas, devendo ser encaminhado para correta distribuição, conforme se 

encontra identificado na peça processual.

Cumpra-se.

Nova Mutum/MT, 30/06/2016

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91329 Nr: 757-88.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilson Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Autos nº.757-88.2016.811.0086 – Cód. 91329

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Adeilson Rodrigues de Almeida

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 

aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 

entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 28/07/2016 às 16:30 horas, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem 

como o réu, Defensoria Pública e o Ministério Público para comparecerem 

ao ato na data aprazada.

Dê ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intimem-se. Requisite-se a presença do réu.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Nova Mutum – MT,25/05/2016.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116012 Nr: 1832-94.2018.811.0086

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Matschinske (Espólio), Vandir 

Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando aos autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

e taxas judiciais para distribuição da ação.

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 
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termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53510 Nr: 1013-70.2012.811.0086

 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: Vandir Matschinske

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Matschinske (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o pedido formulado à fl. 275, determino a intimação dos herdeiros, 

das fazendas públicas Municipal, Estadual e Federal, bem como dos 

credores Municipio de Santa Rita do Trivelato e Banco do Brasil S/A para 

se manifestarem acerca do pedido de desistência formulado neste 

inventário.

Após a manifestação, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90006 Nr: 4983-73.2015.811.0086

 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: QUEIROZ GALVÃO ÓLEO E GÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista as impugnações aos honorários periciais apresentadas às 

fls. 239/241 e 243/249, intime-se o perito para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste acerca desta.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37693 Nr: 657-17.2008.811.0086

 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: Gravataí Madeiras - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Palmieri Ferreira 

Corrêa da Costa - OAB:8064/MT, Rodolfo Corrêa da Costa Junior - 

OAB:7445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Ante o exposto, AFASTO a impugnação de fl. 166/172 e, por 

consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 149/159.No mais, dou 

por encerrada a instrução e determino a intimação das partes, por meio de 

seus advogados, para ofertar alegações finais, na forma de memoriais, no 

p r a z o  l e g a l . O p o r t u n a m e n t e ,  v e n h a m  c o n c l u s o s  p a r a 

sentença.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92958 Nr: 1830-95.2016.811.0086

 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: Fernanda Cristina Konzen Bortolotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar Luiz Konzen, Sandra Cristina Kozen, 

Cimei Ormond, Luiz Fernando Konzen (menor)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701, Sem adv. - 

OAB:

 Vistos.

Nomeio a Defensoria Pública atuante nesta comarca para assistir a 

requerida Cimei Ormond, ocasião em que deverá ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a prestação de contas de 

fls. 172/195.

No que tange ao pedido de fornecimento do prontuário, tal pedido não é 

objeto da presente ação, motivo pelo qual deixo de apreciar.

 Ao final, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47733 Nr: 3157-85.2010.811.0086

 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): Wellygton Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:MT 12.090-A, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - 

OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de substituição do polo ativo desta ação para 

constar FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS, visto que houve a 

cessão dos créditos.

Proceda-se a retificação no distribuidor e na capa dos autos.

No mais, expeça-se o respectivo mandado de busca e apreensão, bem 

como de citação, a ser cumprido no endereço indicado pelo autor à fl. 74.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74742 Nr: 3272-04.2013.811.0086

 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 Augusta Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Fernandes Maciel (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Antonieta Silveira Castor 

- OAB:6366, Paulo Cesar Zamar Taques - OAB:MT 4659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a inventariante comprovou nos autos o pagamento da 

guia de ITCD à fl. 104/105, defiro o pleito de expedição de alvará de 

liberação dos valores depositados em juízo.

 Proceda ao levantamento do valor de R$ 12.930,48 (doze mil, novecentos 

e trinta reais e quarenta e oito centavos) em favor do beneficiário Zamar 

Taques Advogados Associados S/C, bem como do valor remanescente 

em favor da herdeira Maria Augusta Maciel, nas contas informadas à fl. 

103.

 Após o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53924 Nr: 1420-76.2012.811.0086

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivaldo Batista de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:MT 3.127-A

 Vistos.De proêmio, registro que o artigo 475-J do antigo Código de 

Processo Civil tem correspondência no artigo 523 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.Desse modo, considerando que o executado 

efetuou o depósito no valor de R$ 13.310,25 (treze mil, trezentos e dez 

reais e vinte e cinco centavos), verifico que o executado efetuou o 

depósito de valor a maior na importância de R$ 965,18 (novecentos e 

sessenta e cinco reais e dezoito centavos). Assim, determino: a)Proceda 

a Sra. Gestora a vinculação dos valores depositados pelo executado à fl. 

135 junto à Conta Única do Egrégio Tribunal de Justiça; b)Proceda a 

liberação do montante de R$ 12.345,07 (doze mil, trezentos e quarenta e 

cinco reais e sete centavos), em favor do exequente e de seu advogado, 

em conta a ser informada por estes, no prazo de 05 (cinco) dias, restando 

consignado que o valor de R$ 10.734,85 (dez mil, setecentos e trinta e 

quatro reais e oitenta e cinco centavos) correspondem ao valor dos danos 

morais, bem como que a importância de R$ 1.610,22 (um mil, seiscentos e 

dez reais e vinte e dois centavos) referem-se aos honorários 

sucumbenciais fixados na sentença em 15% sobre o valor da 

condenação;c)Proceda a liberação do montante depositado a maior em 

juízo, qual seja, R$ 965,18 (novecentos e sessenta e cinco reais e dezoito 

centavos) em favor do executado, em conta a ser informada por estes, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Ao final, conclusos para extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 4990 Nr: 54-61.1996.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropeças Paraná Ltda, Aparecido Stefani, 

Luiz Pedro Franz, Tarcisio Anor Garbin, Camilo Schiochet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:PR 25.698, Ramon de Oliveira Martins - OAB:MT 14.449, 

Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2.297, Sadi Bonatto - OAB:PR 

10.011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Às fls. 163/166, proferida a sentença nos seguintes termos: “[...] JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o requerido, na condição 

de devedor fiduciário equiparado por lei a depositário, a entregar os bens 

descritos às fls. 04, depositá-los em Juízo ou consignar o valor dos bens, 

no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de prisão civil por 

depósito infiel (art. 901 e 904, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil). Na hipótese do requerido comparecer para efetuar o 

depósito do equivalente em dinheiro, deverão os autos primeiramente ir ao 

avaliador judicial, para que proceda avaliação indireta dos bens objeto do 

contrato.[...]”Interposto o recurso de apelação, foi dado parcial provimento 

a este, tão somente para afastar a prisão civil em caso de 

descumprimento, conforme acórdão de fls. 219/227. Às fls. 246/247, o 

requerido pugnou pela avaliação indireta dos bens objeto do contrato para 

depósito do valor. Às fls. 311/315, auto de avaliação indireta. À fl. 328, 

certificado o decurso do prazo para manifestação das partes quanto ao 

auto de avaliação. À fl. 329, o requerente pugnou pelo cumprimento de 

sentença, nos moldes do artigo 523 do Código de Processo Civil. Vieram 

os autos conclusos. É o relato.Decido. Não verificando inconsistências 

que possa acarretar a nulidade do auto de avaliação de fl. 311/315, 

procedo à sua HOMOLOGAÇÃO, para que surta seus demais efeitos.Em 

relação ao pedido de cumprimento de sentença, verifico que o exequente 

não trouxe aos autos o demonstrativo atualizado do débito discriminado e 

atualizado, com a indicação do índice de correção monetária adotada, os 

juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e final dos juros e 

da correção monetárias utilizados. Assim, intime-se o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, atendendo os requisitos 

elencados no artigo 524 do Código de Processo Civil, sob pena de 

arquivamento do feito.Em seguida, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74007 Nr: 2527-24.2013.811.0086

 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): Enos Cella, Paulo Diniz Cella (Espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553, Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo BANCO 

DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em face de ENOS CELLA e PAULO DINIZ 

CELLA, todos devidamente qualificados nos autos.

 À fl. 56, recebida a inicial.

 À fl. 64, citação do executado Paulo Diniz Cella.

 Às fls. 65/66, o exequente pugnou pela realização de penhora via 

Bacenjud de valores em nome do executado Paulo Diniz Cella, bem como 

informou novo endereço do executado Enos Cella.

À fl. 69, deferida a expedição de carta precatória para citação do 

executado Enos Cella.

 À fl. 72, o exequente informou que já juntou o comprovante de 

recolhimento das custas para distribuição da missiva, bem como a 

penhora de bem imóvel de propriedade do executado Paulo Diniz Cella.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

 Decido.

Ante o falecimento do executado Paulo Diniz Cella, intime-se o exequente 

informe nos autos os sucessores do espólio do executado, ficando o 

processo suspenso para tais providências, pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

 Com as informações, conclusos para deliberação sobre o pedido de 

penhora de bens imóveis e ativos financeiros.

 Em relação à citação do executado Enos Cella, não há nos autos qualquer 

comprovação do recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias. 

Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, retire 

a precatória para distribuição na Comarca de Porto Velho/RO.

 Não havendo retirada no prazo assinalado, remeta-se a Carta Precatória 

àquela Comarca, ficando o exequente advertido que deverá proceder às 

diligências necessárias para recolhimento de custas e taxas de 

distribuição da missiva.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75255 Nr: 3809-97.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Diniz Cella (Espolio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482

 Vistos.

De proêmio, encaminhem-se os autos ao cartório distribuidor para 

retificação do polo ativo, a fim de constar ESPÓLIO DE PAULO DINIZ 

CELLA como embargante e VALDEMAR ANTÔNIO CELLA como seu 

inventariante.

 No mais, defiro o requerimento de fl. 144 e, por consequência, determino 

a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 Outrossim, considerando o lapso temporal, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual, 

com a juntada da procuração, bem como com o pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme já determinado às fls. 138/139.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31950 Nr: 1570-67.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 466 de 704



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrosolo Sanches Comércio e 

Representações, Marli Terezinha Gobbi Sanches, Clovis Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denovan Isidoro de Lima - 

OAB:3099/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para que, junte aos autos cópia da matricula 

atualizada do imóvel indicado à penhora, a fim de viabilizar a analise do 

feito.

 Em seguida, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45045 Nr: 485-07.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Tombini, Edina Aparecida Betiato 

Tombini, Edegar Luis Tombini, Zairo Luiz Tombini, Geni Lazzaretti Tombini, 

Doroteia Gnoatto Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.Conforme informações dos autos de nº 3333-64.2010.811.0086 – 

Código 47910, o petitório de fls. 99/102 foi protocolado de forma 

equivocada neste feito, motivo pelo qual determino seu desentranhamento 

e entrega ao causídico peticionante. Outrossim, ante a divergência entre 

os laudos de avaliação feitos pelos oficiais de justiça, determino a 

avaliação do bem imóvel por meio de perito judicial. Assim, nomeio para 

realização da perícia a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERICIAS, 

endereço: Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 1403, 14º Andar, 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, telefone (65) 3052-7636, a 

qual deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, formular 

proposta de honorários, em observância ao artigo 465, § 2º, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para os fins do artigo 

465, §1º, do Código de Processo Civil.Com a proposta de honorários, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca desta e, havendo concordância, para que a exequente 

deposite a verba honorária em sua integralidade, visto que esta deverá 

arcar com os honorários periciais, nos termos do artigo 95 do Novo Código 

de Processo Civil.Havendo requerimento do perito, fica desde logo 

deferida à liberação de 50% da verba honorária para realização dos 

trabalhos, com o restante condicionado à homologação do laudo. Os 

trabalhos deverão se iniciar no prazo de até 10 (dez) dias após a 

liberação da 1ª parte dos honorários, ou da intimação pela Gestora 

Judiciária, em caso de não ser requerido aquele adiantamento. O laudo 

deverá ser juntado aos autos em 15 (quinze) dias, a contar do início dos 

trabalhos.Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias e venham conclusos para 

deliberação. Por fim, defiro a remoção e nova avaliação do bem penhorado 

à fl. 49 pelo exequente, o qual deverá ser depositário do bem, posto que 

se trata de bem móvel, em observância ao disposto no artigo 840, § 1º do 

Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47910 Nr: 3333-64.2010.811.0086

 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): Banco John Deere S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fls. 414, uma 

vez que o Banco John Deere S/A não é executado no feito.

 Assim, proceda a inclusão do nome dos Srs. Alexandre Tombini, Edina 

Aparecida Betiato Tombini, Edgar Luiz Tombini, Dorotea Gnoatto Tombini e 

Gani Lazzaretti Tombini como executados.

 Em seguida, proceda a intimação destes, conforme determinado à fl. 407.

 Decorrido o prazo sem o pagamento ou apresentação de impugnação ao 

cumprimento de sentença pelos executados, intime-se o exequente para 

apresentar calculo atualizado no débito e, em seguida, retornem os autos 

conclusos para apreciação dos pedidos de fls. 417/419.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92526 Nr: 1535-58.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Castaman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Vanni Catunda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por SERGIO 

CASTAMAN em face de EVERTON VANNI CATUNDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 À fl. 26, recebido o cumprimento de sentença.

 À fl. 37, o exequente pugnou pela remessa do feito à Comarca de 

Diamantino/MT.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A competência no caso do cumprimento de sentença está prevista no 

artigo 516 do Código de Processo Civil, vejamos:

 “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal 

condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de 

acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá 

optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se 

encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva 

ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a 

remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.”

Assim, conforme disposto no parágrafo único do artigo 516 do Código de 

Processo Civil, entendo que é possível que o exequente possa optar pelo 

juízo do atual domicilio do executado para o processamento do 

cumprimento de sentença, ocasião em que acolho o pedido de fl. 37 e, por 

consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente feito em favor da Comarca de Diamantino/MT.

Intime-se.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93188 Nr: 1970-32.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Candido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 329, caput, incisos I e II do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 5° do Decreto Lei 911/69, defiro o 

pleito constante às fls. 66/68 para acolher o pedido de conversão da ação 

de busca e apreensão em execução, nos termos expostos.Proceda-se a 

retificação da capa dos autos e as devidas anotações no cartório 

distribuidor.Após, cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito.Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 
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benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual 

Civil.Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada 

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de 

Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72891 Nr: 1411-80.2013.811.0086

 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: Anacleto Bachi Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

Em observância ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre os documentos de fls. 251/265, 267/269 e 272/273.

 Após, conclusos para deliberação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53696 Nr: 1198-11.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Antonio Musa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Rudinei Zambirão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por FABIO ANTÔNIO 

MUSA em face RODRIGO RUDINEI ZAMBIRÃO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 À fl. 65, restou penhorada uma máquina para fabricar tela.

 À fl. 68, o exequente pleiteou pela adjudicação e remoção do bem.

 À fl. 69, determinada a intimação do executado para se manifestar sobre 

a adjudicação.

 Devidamente intimado, o executado deixou de se manifestar sobre a 

adjudicação, conforme certidão de fl. 73.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

 Considerando que o executado apesar de devidamente intimado para se 

manifestar sobre o pedido de adjudicação, deixou transcorrer o prazo in 

albis para tanto, DETERMINO a expedição do competente auto de 

adjudicação do bem móvel, bem como a ordem de entrega do bem móvel 

ao adjudicatário, com fulcro no artigo 877, § 1º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, intime-se o exequente para que apresente calculo atualizado 

do débito remanescente, assim como para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98083 Nr: 5167-92.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:MT 14.690-O, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 44.

Entretanto, fica condicionada a expedição do respectivo mandado para 

penhora e avaliação dos bens indicados na inicial à apresentação pelo 

exequente do endereço onde os bens possam ser localizados.

 Efetuada a penhora intime-se o executado, bem como o cientifique do 

prazo para a apresentação de embargos à penhora.

Defiro a expedição de certidão de que a execução foi admitida, com 

identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, em observância ao artigo 828, caput, do Código de 

Processo Civil, incumbindo, aos exequentes procederem à averbação em 

registro público da propositura da execução, nos termos do artigo 799, 

inciso IX, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53218 Nr: 729-62.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDC, ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390, Targô Teresinha Margri Conte - 

OAB:SC-21.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Angela Conte - 

OAB:MT 11.713

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem 

sobre o auto de penhora e avaliação do imóvel de fl. 431.

 Outrossim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste sobre o petitório de fls. 412/422, o qual informa o 

depósito da parcela com vencimento para o dia R$ 2.190,36 (dois mil, 

cento e noventa reais e trinta e seis centavos).

 Do mesmo modo, certifique-se o decurso de prazo para manifestação dos 

executados acerca da penhora online realizada às fls. 397/398.

Em seguida, conclusos para apreciação de eventual impugnação ou 

homologação do auto de penhora, bem como apreciação do pedido de 

levantamento de valores.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100715 Nr: 627-64.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA MK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves de Freitas, Erla Giovana de 

Matos Freitas, Rafael Piva Battaglini, Vilma Piva Battaglini, Moacyr Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indianara P. Pini Sonni - 

OAB:39.808-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos cópia da matrícula atualizada do imóvel indicado à penhora, a fim de 

viabilizar a analise do feito.

 Em seguida, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50902 Nr: 1946-77.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Cenedese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122345 , Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:MT 

11.065

 Vistos.
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Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por PEDRO CENEDESE 

em face de MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 À fl. 225, recebido o cumprimento de sentença.

 Às fls. 226/238, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença, alegando que foi decretada sua falência no dia 12/08/2015, 

ocasião em que requereu que seja afastada a incidência de juros após a 

decretação da quebra, com fulcro no artigo 124 a Lei nº 11.101/2005, bem 

como a expedição da competente certidão de crédito em favor do 

exequente.

 À fl. 240, o exequente concordou com a expedição da certidão de crédito 

para habilitação nos autos de falência.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

 Decido.

 Em relação ao pedido para que seja afastada a incidência dos juros após 

a decretação da quebra, tenho que tal pleito deve ser apreciado no juízo 

falimentar, uma vez que o artigo 124 da Lei nº 11.101/2005, dispõe que 

não serão exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, se o 

ativo apurado não bastar para pagamento dos credores subordinados.

 No mais, defiro a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação 

no juízo falimentar.

 Havendo habilitação do crédito, bem como seu pagamento, deverá ser 

imediatamente comunicado a este juízo.

 Determino a suspensão do feito até o pagamento do crédito junto ao juízo 

falimentar.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27659 Nr: 675-43.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Furlin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 92, uma vez que o causídico não está 

constituído neste feito.

 Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27661 Nr: 671-06.2005.811.0086

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Furlin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Nonato dos 

Santos - OAB:3286-A/MT, Valdir Miquelin - OAB:4613

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 114.

Intime-se o executado, na pessoa de seu procurador, para indicar bens 

passíveis de penhora.

Decorrido o prazo para tanto ou com a respectiva manifestação do 

executado, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89974 Nr: 4978-51.2015.811.0086

 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: Supley Laboratório de Alimentos e Suplementos 

Nutricionistas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinaldo Ribeiro de Alencar Junior - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Rigoli Rossi - OAB:SP 

250.378, Maria Fernanda Moretto - OAB:SP 288.353, Mary Christiane 

Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, Raqueline Talita Alberto Pereira 

- OAB:SP 317.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Recebo o petitório de fls. 56/57 como aditamento à inicial e determino a 

inclusão do sócio Francinaldo Ribeiro de Alencar Júnior no polo passivo da 

ação.

 No mais, proceda a citação da empresa requerida e de seu sócio no 

seguinte endereço: Rua Min. Viveiros de Castro, nº 15, APTO 506, 

Copacabana, Rio de Janeiro/RJ.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43768 Nr: 3173-73.2009.811.0086

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite LTDA, Nobre Seguradora 

do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Fernando Simão - OAB:MT 10.066-B, Lucineide 

Maria de Almeida Albuquerque - OAB:72973/SP, Maria Emilia 

Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748, Vinicius Rodrigues Travain - 

OAB:MT 8750

 Da análise do feito, tenho que merece ser acolhido o pleito da requerida 

Nobre Seguradora do Brasil S/A para remessa do feito à Justiça Federal, 

uma vez que se encontra em liquidação extrajudicial. Conforme artigo 4º 

da Lei nº 5.627/1970, nas ações em que as Sociedades de Seguro, em 

regime de liquidação compulsória, sejam autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, a União será sempre citada como assistente, sendo que os 

autos deverão ser remetidos ex officio à Justiça Federal no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data em que for apresentado o pedido de citação 

da União. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA, ex officio, para 

processar e julgar o presente feito e, por consequência, DETERMINO A 

REMESSA DO FEITO À SUBSEÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL EM 

DIAMANTINO/MT, com fulcro no artigo 4ª, paragrafo único, da Lei nº 

5.627/1970. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76693 Nr: 307-19.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Iglesias

 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: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B

 Vistos.No que concerne ao requerimento de efeito suspensivo à 

execução, tenho que este merece ser indeferido. Explico. A hipótese de 

suspensão do cumprimento de sentença está previsto no artigo 525, § 6º, 

do Novo Código de Processo Civil, o qual se encontra assim descrito: Art. 

525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 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, sua impugnação.§ 6o A apresentação de impugnação não 

impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, 

podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o 

juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito 

suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o 

prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação.Cumpre esclarecer, 

portanto, que a suspensão dos atos executivos se dará no caso em que 
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estiver garantido o juízo com penhora, caução ou deposito suficientes, se 

seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução 

for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de 

difícil ou incerta reparação. In casu, verifica-se que não estão presentes 

os requisitos para concessão do efeito suspensivo, visto que o juízo não 

está garantido, motivo pelo qual, INDEFIRO-O. No mais, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença e, em seguida, retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 30964 Nr: 602-37.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Delci Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Postergo a apreciação do petitório de fl. 239 para depois do retorno dos 

embargos à execução, os quais estão no Egrégio Tribunal de Justiça para 

julgamento do recurso de apelação interposto.

 Aportando neste juízo os embargos à execução, deverão ser apensados 

a este feito e remetidos à conclusão para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47908 Nr: 3331-94.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Com. e Indústria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.R Zambirão - ME (Telaço)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao 

crédito, uma vez que o artigo 782, § 5º, do Código de Processo Civil 

dispõe que o § 3º, qual seja, a inclusão do nome do executado nos órgãos 

de proteção ao crédito, somente se aplicam à execução definitiva de 

sentença, o que não é o caso dos autos, posto que se trata de execução 

de titulo extrajudicial.

Convém registrar que a inclusão do nome dos executados nos órgãos de 

proteção ao crédito é ônus da parte exequente, sendo desnecessária a 

intervenção do juízo para tanto, podendo proceder de forma extrajudicial.

 Indefiro o requerimento para penhora de bens com fulcro no artigo 523, § 

3º, do Código de Processo Civil, notadamente porque o citado artigo 

aplica-se ao cumprimento de sentença e não à execução de titulo 

extrajudicial.

 No mais, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

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.: 47268 Nr: 2692-76.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Soliman Comércio de Motocicletas - ME, 

Márcia Solimam, Alexandre Zambenedetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 157. Entretanto, condiciono a expedição de 

mandado de penhora, remoção e avaliação do bem ao fornecimento de 

endereço pelo exequente do local onde o bem possa ser localizado para 

tanto.

 Realizada a penhora, o executado deverá ser intimado, a teor do disposto 

no artigo 841 do Código de Processo Civil.

 Após, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75247 Nr: 3802-08.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Veríssimo Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre a impugnação aos cálculos apresentada às fls. 592/597, 

bem como para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, uma vez que a penhora via sistema Bacenjud foi infrutífera 

conforme se verifica à fl. 590, sob pena de extinção.

 Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 8346 Nr: 64-03.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clécio Kohler Barcellos, Pompílio Goulart 

Barcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivani Pereira Silva - OAB:MT 

10.235, Mario Eduardo Hoff da Silva - OAB:6179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

Considerando que não houve o cumprimento do acordo, determino o 

prosseguimento da execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 

922, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANDRESSA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000102-31.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDRESSA FERNANDA DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso 

o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 
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mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c.c Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por 

Danos Morais proposta por Andressa Fernanda da Silva em desfavor de 

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do 

CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um 

débito que alega desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com 

esta, argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. 

No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de 

Abertura de Conta Corrente e Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex 

Pessoa Física e pelo Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa 

Física, devidamente assinados pela Reclamante junto ao Banco do Brasil, 

do qual a Reclamada é cessionária do crédito, informação corroborada 

pelo competente instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora 

não conste nos autos documentos que dê ciência a Reclamante da 

cessão do crédito pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão fato, por si só, 

não elide a obrigação do Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de 

cobrar pelo crédito regularmente cedido. Cito recente julgado neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da 

cessão de crédito não tem o condão de impedir o cessionário de exercer 

os atos conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do 

Código Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia DippDreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, 

não há nos autos indícios de ilicitude da anotação restritiva, bem como não 

há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-69.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000923-69.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SAMUEL DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, não conheço dos embargos de declaração 

constante do id. 13156501, ante a ausência de condição vinculativa. Por 

não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura do documento do Reclamante e aquela aposta nos 

documentos apresentados pela Reclamada são semelhantes, o que 

dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais proposta por Samuel do Espírito Santo em desfavor de Claro S.A. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos 

que alega desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de Termo de Adesão de 

Pessoa Física para Planos de Serviço Pós-Pagos - SMP devidamente 

assinado pelo Reclamante, cópia de seus documentos pessoais, bem 

como juntou faturas de seu terminal telefônico, o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização do serviço telefônico. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais,cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Da litigância de má fé Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela revogação da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. 11506868]. É o projeto de sentença que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-02.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000921-02.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, não 

conheço dos embargos de declaração constante do id. 13156735, ante a 

ausência de condição vinculativa. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da petição inicial, considerando que a peça de 

ingresso atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Passa a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Evaldo Carneiro Barbosa 

dos Santos em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. Sustenta o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega 

desconhecer, razão pela qual propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Entretanto, o Reclamado não apresentou prova alguma de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, ou faturas 

inadimplidas, documentos estes que se seriam capazes de amparar as 

suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato 

apresentado pelo Reclamante, ao passo que ele não demonstra que todas 

são indevidas, vez que não ficou comprovada a inexistência do débito nos 

autos 1000922-84.2017.8.11.0086 que tramitou no Juizado Especial de 

Nova Mutum, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais, diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, 

in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pelo Reclamante, é certo que possui negativação preexistente, 

cuja inexigibilidade não foi demonstrada. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 11506865]. Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 23 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTO LUIS LUDWIG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000329-55.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBERTO LUIS LUDWIG REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 12917836] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 14093286], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 
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L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-30.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEGIANE PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001139-30.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEGIANE PEREIRA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, no momento da distribuição destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-79.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELITANIA DA SILVA QUEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010218-79.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA QUEIROS REQUERIDO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. De inicio, não conheço da petição ID. 

13414914, tendo em vista que o advogado subscritor não possui 

procuração nos autos. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 15508061 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ademais, 

embora haja portaria do juízo recomendando a redesignação das 

audiências em razão da greve, a autora quedou-se inerte e não 

manifestou nenhum interesse na designação nova audiência. Sendo 

assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROMAO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001156-66.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PEDRO ROMAO SILVA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação no momento da distribuição destes autos, não compareceu 

ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se 

observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I 

da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência 

de conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua 

ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000436-65.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO SOUSA DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação quando da 

distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

MARIA FRANCINETE DE LIMA SIMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000462-63.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA FRANCINETE DE LIMA SIMAO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. A Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante petições id. n. 14589028 e 14850681 destes autos. Neste 

aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

pedido de desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o 

feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZA APARECIDA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001166-13.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TEREZA APARECIDA DE ALCANTARA REQUERIDO: BOA 

VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-95.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE EVANGELISTA SANTANA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001167-95.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSIANE EVANGELISTA SANTANA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 
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9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA GARCIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000881-83.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA FLAVIA GARCIA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai da petição anexa à movimentação 

de id. n. 15007549 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do 

referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea 

b do Código de Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado o 

pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000421-96.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JONATHAN ANDREI DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000446-12.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JONATHAN ANDREI DE OLIVEIRA ALVES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ANDREI DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000448-79.2018.8.11.0086 
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REQUERENTE: JONATHAN ANDREI DE OLIVEIRA ALVES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JONATHAN ANDREI DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000449-64.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JONATHAN ANDREI DE OLIVEIRA ALVES REQUERIDO: OI 

MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos, etc. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação quando da 

distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ANDREI DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000451-34.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JONATHAN ANDREI DE OLIVEIRA ALVES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA CAMPOS DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000454-86.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA CRISTINA CAMPOS DE SOUZA REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. A 

Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação 

quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 
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seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

MIKAELE FREITAS MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000455-71.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MIKAELE FREITAS MARINHO DA SILVA REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos, etc. A Reclamante, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação quando da 

distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118415 Nr: 8-65.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellinton do Nascimento Castro, Carlos 

Eduardo Mila, Diego Rosa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

 Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

Wellinton do Nascimento Castro, Carlos Eduardo Mila e Diego Rosa 

Fernandes, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 157, 

§2º, incisos I, II e V; art. 288; art. 129, “caput”, todos do Código Penal; e 

art. 244-B da Lei 8.069/90.

Realizada audiência de instrução e julgamento neste juízo (fl. 178/178-vº), 

procedeu-se a tomada de depoimento das vítimas Marcely Carola 

Venâncio e Eurlani Lima de Carvalho, bem como ao interrogatório dos 

réus, sendo deprecada ao juízo da Comarca de São José do Rio Claro a 

oitiva das demais testemunhas, nos termos do art. 222, “caput”, do CPP.

Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, verifica-se que, naquele juízo, 

em audiência realizada em 23/08/2018, colheram-se os depoimentos das 

testemunhas Marcelo Carvalho, Nivaldo Evangelista da Costa Junior, 

Fernando Henrique de Souza Moura e Elessandro Araújo Pimentel, sendo 

designada nova data para inquirição das testemunhas que deixaram de 

comparecer justificadamente, aprazada para o dia 19/09/2018.

Não obstante, considerando o decurso do prazo estabelecido para o 

cumprimento da referida missiva (60 dias), sem o seu efetivo cumprimento 

até a presenta data, bem como o disposto no art. 222, §§1º e 2º, do 

Código de Processo Penal, tratando-se estes autos de réus presos, mister 

o prosseguimento do feito, sem prejuízo da juntada aos autos da missiva 

quando do seu aporte neste juízo, sendo certo que a audiência em 

continuação está aprazada para data propínqua.

Destarte, dê-se vistas dos autos às partes para apresentação dos 

memoriais finais escritos, no prazo legal, e após, tornem os autos 

conclusos para prolação de sentença.

Em tempo, oficie-se ao juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio 

Claro, informando que o réu Carlos Eduardo Mila já foi interrogado por este 

juízo.

 Às providencias.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91329 Nr: 757-88.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilson Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o réu 

Adeilson Rodrigues de Almeida, devidamente qualificado nos autos, forte 

no artigo 386, VII do CPP.P.R.IC.Certificado o trânsito em julgado, 

comuniquem-se aos órgãos de praxe e arquivem-se com as devidas 

baixas e anotações.Expeça-se alvará para que os valores apreendidos 

em poder do réu lhe sejam restituídos. Para isso, intime-o pessoalmente 

para que forneça seus dados bancários, ou para que compareça para 

retirar alvará específico para o saque dos valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 7184-67.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helivelton Lucas Vieira, André Vinicius de 

Oliveira Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/O

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO do réu através do 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para abrir vista dos autos em epígrafe, a 

fim de apresentar os MEMORIAIS FINAIS, no prazo legal. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121820 Nr: 4508-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Honório Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, Edivaldo de Sá Teixeira - OAB:MT/ 18.598

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo a audiência para o dia 

24/10/2018, às 17h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.
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Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117409 Nr: 2491-06.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Leandro França Domingos, Anderson 

Paulo Lerias, Azaffi Carlos dos Santos, Romildo Rosa de Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Janisley Broetto Alves - OAB:MT 

24.330/O, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dra. Janisley Broetto Alves (inscrito na OAB/MT n. 

24.330/O), para que promova imediatamente devolução dos autos no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de 

cartório, (ii) expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição 

e entrega de autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, 

BEM COMO multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106677 Nr: 4096-15.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GOMES FERREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:OAB-MT 23.503

 Realizada audiência instrutória, postulou a defesa a soltura do acusado, 

havendo o Ministério Público se manifestado contrariamente.

Conforme se verifica dos autos, o processo tramita em ritmo adequado, 

restando a ser cumprida a oitiva de dois policiais militares, bem como a 

vinda aos autos de documentação requerida pelo MP.

Assim, designo audiência em continuação para o dia 11 de outubro de 

2011, às 13h20. Requisitem-se os policiais militares a serem ouvidos. 

Intime-se o réu e requisite-se sua escolta.

Considerando-se a iminente finalização da instrução criminal, bem como 

diante da existência de duas vítimas em relação ao crime em apuração, 

sendo uma delas portadora de necessidades especiais, entendo assistir 

razão ao Ministério Público quanto a inviabilidade de soltura do acusado 

neste momento, posto que em liberdade retornará ao convívio daquelas e, 

como se extrai da oitiva da vítima, a dependência e subserviência em 

relação ao réu são elementos do próprio delito objeto da lide.

Ante o exposto, entendendo inalteradas as razões de fato e de direito que 

ensejaram a custódia cautelar, indefiro o pedido de revogação formulado 

pela defesa. Intimem-se.

CUMPRAM-SE AS DETERMINADAS LANÇADAS NO TERMO DA AUDIÊNCIA 

RETRO REALIZADA, bem como providencie-se o necessário para 

realização audiência ora designada.

Vista ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81324 Nr: 2379-36.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MONÇAO 

OLIVEIRA - OAB:9030/O

 Primeiramente, tal como sustentado pela parte exequente, a justificativa 

apresentada pelo devedor há de ser reputada intempestiva, mormente 

porque a missiva de sua citação foi juntada em 14/02/2017 e a justificativa 

apresentada apenas em 23/03/2017.Entretanto, ainda que assim não o 

fosse, a justificativa apresentada não mereceria acolhimento, uma vez que 

não há prova da impossibilidade do executado em arcar com o valor 

cobrado a título de despesas extraordinárias, sendo certo, ademais, que a 

superveniência de situação que acarrete ao alimentante a impossibilidade 

de arcar com a obrigação inicialmente acordada dá ensejo à propositura 

de ação de revisão ou exoneração de prestação alimentícia, a qual, 

sequer se preocupou em promover.Por outro lado, no que tange ao pedido 

de decretação de prisão civil do executado, saliento que este não 

comporta relação com o caso em análise (execução de despesas 

extraordinárias), mormente porque aqui não busca o adimplemento das “3 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo” (art. 528, §8º, CPC), mas apenas das 

despesas extraordinárias a que se encontra obrigado o devedor.Por fim, 

tendo em vista que a parte exequente renunciou quanto aos valores 

perseguidos relacionados às consultas médicas, antes de analisar o 

pedido de penhora on-line, INTIME-A para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

atualize o débito buscado, com exclusão da parcela renunciada, sob pena 

de suspensão do feito.Decorrido o prazo, com ou sem o cumprimento da 

ordem, o que deverá ser certificado, conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 89377 Nr: 2251-79.2017.811.0012

 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: ANTONIO BISPO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a ANTÔNIO BISPO PINTO, em valor correspondente a um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(09/09/2016 – fl. 28), conforme disposto no RE 631.240/MG, o que faço 

com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei 

Federal n. 8.213/91.E, por conseguinte, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Concedo o 

pedido de tutela urgência para determinar ao Requerido que implante o 

benefício deferido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75510 Nr: 3113-21.2015.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAST, AADST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Proposta ação de alimentos sob pena de prisão, foi o devedor citado para 

as providências legais.

Extrai-se dos autos que não houve a quitação do débito, tão pouco a 

comprovação de qualquer excludente de tal obrigação.

Assim, presentes os requisitos legais, acolho o pedido autoral, que contou 

com parecer favorável do Ministério Público, e decreto a prisão civil do 

executado por 60 dias.

Expeça-se mandado de prisão. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 77910 Nr: 859-41.2016.811.0012

 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: NEURI ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANY MARY ARRUDA DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), JULGO 

PROCEDENTE o pedido inserido na proemial, constituindo, de pleno direito, 

o documento a ela coligido em título executivo judicial, “ex vi” do art. 702, 

§8º, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida de custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, 

arquive-se o presente feito com as baixas de estio e anotações de praxe, 

inclusive na distribuição, observando o disposto nos Provimentos 11 e 

40/2014 CGJ-MT.Do contrário, isto é, havendo manifestação do autor, 

conclusos para nova deliberação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36135 Nr: 2208-89.2010.811.0012

 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: DENISE AKYEMI TOYAMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELSON YOSHIHARO TOYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a partilha amigável relativa aos bens deixados pelo falecido Nelson 

Yoshiharo Toyama, atribuindo aos herdeiros os bens/direitos deixados 

pelo “de cujus” nos moldes apresentados na inicial, ou seja, 25% do valor 

sobrepartilhado em favor da cada um dos seguintes herdeiros: Denise 

Akyemi Toyama, Douglas Takashi Toyama, Dayse Midori Toyama e Cindy 

Schossler Toyama, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado e PAGAS AS DÍVIDAS DO ESPÓLIO, BEM COMO AS 

CUSTAS PROCESSUAIS EVENTUALMENTE ACRESCIDAS, expeçam-se os 

respectivos formais, bem como os alvarás referentes aos bens/direitos 

por ele abrangidos, independentemente de manifestação da Fazenda 

Pública Estadual sobre o recolhimento dos tributos nos autos, uma vez 

que, a teor do que dispõe o art. 662 do Código de Processo Civil, “no 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, 

cabendo ao fisco, caso apurada eventual diferença sobre o valor 

declarado pelos herdeiros, apurar o tributo e seu recolhimento em 

processo administrativo (§ 1° do art. 662 do CPC).Após a expedição dos 

formais e dos alvarás, dê-se vista à Fazenda Pública Estadual para 

verificar o imposto eventualmente a ser recolhido nos autos, adotando-se 

as providências necessárias, se for o caso.Em seguida, arquivem-se, com 

as cautelas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70824 Nr: 1036-39.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO ROCHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO CARDOSO DE REZENDE 

- OAB:17.604/A-MT, IRAM BORGES DE MORAES ROCHA - 

OAB:32.842-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença que o 

Instituto Nacional do Seguro Social promove em desfavor dos cálculos 

apresentados por Cícero Rocha Lima, em que sustenta excesso de 

execução no montante de R$ 7.110,32, decorrente da utilização, pela 

exequente, de índice de correção monetária errôneo.

 Instada a se manifestar, a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado (ref. 129).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento. Decido.

Considerando que os cálculos da autarquia executada estão em harmonia 

com o determinado na sentença prolatada, bem como que a exequente 

concordou com o valor apresentado como devido, alternativa não resta 

que não a homologação dos cálculos de ref. 123.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado 

em ref. 123.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais 

eventualmente acrescidas com a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor tido como excesso de execução (R$ 7.110,32), 

ficando suspensa a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Expeça-se o devido Precatório e a respectiva Requisição de Pequeno 

Valor e Precatório em favor do exequente e seu causídico, observando os 

valores informados em ref. 123.

Sem prejuízo, haja vista a informação de que até o presente momento o 

benefício concedido não foi implantado, reitere-se a intimação do INSS 

para que o implante IMEDIATAMENTE, sob pena de majoração da multa 

diária fixada na sentença de ref. 92 para o importe de R$ 200,00 

(duzentos reais) por dia de atraso, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Intimem-se, inclusive para os fins do Provimento 68 do CNJ.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97673 Nr: 7203-04.2017.811.0012

 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: BRENO JADVAS SILVA, EULER JOSÉ GUIMARÃES, 

BARBARA MARIA DA SILVA, HUGO LUIZ DORNELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro nas alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 

487 do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os 

termos do acordo, submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, 

fazendo-o para o fim de:A. declarar que Euler José Guimarães é o pai 

biológico de Breno Jadvas Silva;B. determinar a retificação do registro de 

nascimento do requerente Breno Jadvas, retirando-se o nome do pai 

registral Hugo Luiz Dorneles e dos genitores deste último, passando a 

constar da certidão o nome do pai biológico Euler José Guimarães e dos 

genitores deste último.Custas pela parte autora.Com o trânsito em julgado, 

expeça-se o necessário para fins de averbação e arquivem-se. Ciência 

ao Ministério Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73129 Nr: 2000-32.2015.811.0012

 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: GERALDO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOANA GOMES CAMARGOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião proposta por Geraldo Gomes de Souza em 

face de Espólio de Joana Gomes Camargos, ambos já qualificados.

A petição inicial foi instruída com os documentos de fls. 05/18.

À ref. 03, foi proferida decisão determinando a citação da requerida, via 

edital.

 À ref. 07, edital de citação expedido no dia 04.03.16.

À ref. 27, nomeação de curador especial para exercer defesa da parte 

requerida citada por edital.

 À fl. 56, manifestação do curador especial, o qual juntou contestação por 

negativa geral, pugnando, preliminarmente, a declaração de nulidade da 

citação editalícia.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisados os autos, constato assistir razão à Defensoria Pública.

A citação da parte requerida por edital ocorreu logo no início do processo, 

sem qualquer tentativa prévia de citação por correio ou mandado, bem 

como emprego de diligências indispensáveis à localização de seus 

paradeiros.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida e declaro nula a citação da 

requerida Espólio de Joana Gomes Camargos, por edital, haja vista que 

realizada em afronta à legislação pertinente (art. 256 do CPC).

Intime-se a requerente para, em 10 (dez) dias, apresentar endereço 

atualizado da parte requerida ou comprovar impossibilidade de fazê-lo por 

meio da juntada aos autos de diligências negativas que tenha realizado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97444 Nr: 7079-21.2017.811.0012

 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: ADEBAL JUVENCIO DE PAULO, ELIZABETE BATISTA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDOMIRO FORTES DOS 

SANTOS, IRAHILDA DE MOURA E SANTOS, ANA LIDIA DIONIZIA LUZ, 

ZELIA GONÇALVES DINIZ, EDER MARTINS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o requerente para esclarecer se a senhora Irahilda de Moura e 

Santos, devidamente citada à ref. 28, fl. 03, é a inventariante de Waldomiro 

Fortes dos Santos.

 Caso positivo, junte-se termo de inventariante e/ou documentos para 

comprovação.

 Certifique-se o decurso do prazo para manifestação do Estado e da União 

no presente feito.

Cumpra-se o Cartório, decisão de ref. 10, parágrafo quarto.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86953 Nr: 710-11.2017.811.0012

 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: SEBASTIÃO GONÇALVES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINA VARASCHINI TONETTO, ESPÓLIO DE 

ALFREDO TONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nomeio como curador especial um dos integrantes da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso lotados nesta Comarca, para exercer a defesa 

da parte requerida citada por edital, atentando-se pela distribuição a 

defensor distinto daquele que ajuizou a ação.

Intime-se o defensor nomeado para manifestação em 15 (quinze) dias.

Após, vista à parte autora/exequente para réplica em 15 dias.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-63.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLATE AIRES DE ALMEIDA PONTES (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as testemunhas arroladas 

pela parte promovente, designo a audiência instrutória para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 17h00min - (MT). Intimem-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, 28 de setembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-07.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI (ADVOGADO(A))

MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, a audiência conciliatória designada para o 

dia 24/07/2018 não se realizou, face não haver conciliador credenciado à 

época. Em que pese as partes já terem apresentado contestação e 

impugnação, a realização da sessão preliminar, por força da Lei 9.099/95, 

é obrigatória, motivo pelo qual designo audiência de conciliação para o dia 

04 de dezembro de 2018, às 10h20min - (MT). Intimem-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, 28 de setembro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-07.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI (ADVOGADO(A))

MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que a senhora conciliadora 

deixou de juntar o termo de audiência de conciliação devidamente 

realizada no dia 24/07/2018 (Id. 15629514), fato que deu ensejo a 

designação de nova audiência (Id. 15627470) designada para o dia 

04/12/2018, procedo com o seu cancelamento e expeço intimação para 

ciência das partes. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 28 de 

setembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-48.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

08h00min (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, 28 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-19.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS LUIZ HENZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DO SICREDI E BANSICREDI - MT 

(REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

08:20min (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, 28 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-66.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARABELA ANDRESSA CAUSI JUNG (REQUERENTE)

JESSE CANDINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

08:40min (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, 28 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-81.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JHON CESAR PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALDEROM EDITORA LTDA Epp CNPJ nº 15.198.985/0001-89 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

09:00min (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, 28 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-81.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JHON CESAR PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALDEROM EDITORA LTDA Epp CNPJ nº 15.198.985/0001-89 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

09:00min (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, 28 de setembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000677-68.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ZANOTTI (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO ZANOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento.Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.- ZÉLIA ALVES 

BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000727-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DO 

PARANA - SICOOB NORTE DO PARANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAIR ROSA DE SOUZA BELEM (REQUERIDO)

MANOEL ANTONIO BELEM (REQUERIDO)

M.A. BELEM & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento.Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.-ZÉLIA ALVES 

BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32578 Nr: 818-17.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria A. dos Santos Comercio - ME, Maria 

Aparecida dos Santos, Francisco da Silva Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se com a penhora “online”.

 Devendo o bloqueio de valores do executado ser realizado por meio do 

Sistema BACENJUD.

Efetivado o bloqueio online com sucesso, cujo ato valerá como auto de 

penhora, determino que o numerário seja transferido para a conta única.

Após, intime-se imediatamente o executado para, querendo, se manifestar 

no prazo de 15 dias.

Não havendo, manifeste-se a exequente em prosseguimento, em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51047 Nr: 223-81.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Dalla Vechia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234665/SP, Milton Saad - 

OAB:16311/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte executada mesmo devidamente citada não efetuou o pagamento 

da divida, conforme se evola à fl. 69verso e da certidão de fl. 71, razão 

pela qual defiro o pedido de 74/75 quanto ao bloqueio de valores via 

sistema BACENJUD.

Proceda-se com a penhora “online”.

 Devendo o bloqueio de valores do executado ser realizado por meio do 

Sistema BACENJUD.

Efetivado o bloqueio online com sucesso, cujo ato valerá como auto de 

penhora, determino que o numerário seja transferido para a conta única.

Após, intime-se imediatamente o executado para, querendo, se manifestar 

no prazo de 15 dias.

Não havendo, manifeste-se a exequente em prosseguimento, em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26073 Nr: 2106-05.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: César Vinicius Coldebella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teresino Macedo de Souza, Cleonice 

Evangelina de Jesus do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizangela Broch de Campos - 

OAB:13058/MT, Enio Zanatta - OAB:13318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro o bloqueio Renajud em nome do executado Teresino Macedo de 

Souza.

Após, intime-se a parte executada para manifestar em 15 (quinze) dias, 

em sendo negativo, intime-se o exequente para em 05 (cinco) dias 

manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88847 Nr: 1940-55.2018.811.0044

 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: Rosane Bispo Rocha Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 32494 Nr: 735-98.2012.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a Fazenda Pública Estadual para que tome 

ciência acerca da certidão de oficial de fl. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 64011 Nr: 2356-28.2015.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benevidio Solidade Silva & Cia Ltda - ME, 

Benevídio Solidade Silva, Flávia Cristina Zorzetto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

para que tome a devida ciência acerca da certidão do Oficial de Justiça de 

fl. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 79505 Nr: 1988-48.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aecio Fernandes de Campos, Zaira Maria de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para tomar ciência acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63997 Nr: 2344-14.2015.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V H dos Santos - ME, Valter Heming dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para tomar ciência acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 72731 Nr: 2686-88.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Traudi Probst de Lima - ME, Traudi Probst de 

Lima, Sérgio Probst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para providenciar o complemento da diligência de 

fls. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 71564 Nr: 2255-54.2016.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Francisca da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Cassia Coelho Santeiro - OAB:40.607/GO, Michelle 

Campos Dalla Nora - OAB:19798-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para tomar ciência acerca do 

laudo pericial de fls. 80/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61807 Nr: 1367-22.2015.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Tiegs - ME, Marcio Tiegs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a Fazenda Pública Estadual para tomar 

ciência acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 27056 Nr: 43-70.2010.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Betel Ltda - ME, Jean Carlos Amaral, 

Alexon Candido Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

para tomar ciência acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 57392 Nr: 2688-29.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Aparecida de Souza da Silva, Nivaldo 

Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560/MT, Marco Antonio A. Ribeiro - OAB:5308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para tomar ciência acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 28265 Nr: 1260-51.2010.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana M. S. Walter Comercio, Ana Maria 

Stefanes Walter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

para tomar ciência acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 74886 Nr: 3528-68.2016.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelica Monalisa C. dos Santos dos Anjos - 

ME, Angelica Monalissa Cesar dos Santos dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

a tomar ciência acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 82152 Nr: 3392-37.2017.811.0044

 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): Carlos Felipe Schaefer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Toledo/PR, trazendo aos autos 

o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 74299 Nr: 3291-34.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.L.RUPOLO – ME, Domingos Rupolo, Judith 

Catarina Rupolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que tomem a devida 

ciência acerca da certidão de fl. 45

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 79405 Nr: 1943-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Francisco da Silva - ME, Juracy 

Francisco da Silva, Ivo Francisco Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que complemente a 

diligência de fl. 51.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000669-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA-MT Av. XV de Novembro, nº 

118, Bairro: Centro, Cidade: Paranatinga-MT, CEP: 78.870-000 Tel: 

(66)3573-1003/ (66)3573-1506 JUSTIÇA GRATUITA EDITAL DE CITAÇÃO 

30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE 

DIREITO JORGE HASSIB IBRAHIM NÚMERO DO PROCESSO: 

1000669-91.2018.8.11.0044 VALOR DA CAUSA: 954,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) REQUERENTE: Nome: 

DOUGLAS FERNANDES DIAS Endereço: sete de setembro, 711, novo 

horizonte, PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 CITANDO(A, S): 

TERCEIROS E INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

20/08/2018 FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da 

ação proposta neste juízo, acima identificada, conforme despacho/decisão 

abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo. CITAÇÃO dos 

interessados para responder a presente ação em 15 (quinze) dias. 

RESUMO DA INICIAL:No caso em tela, a autora nasceu com órgão genital 

masculino, de tal maneira que fora registrado no Cartório de Registro Civil 

como DOUGLAS FERNANDES DIAS. Ocorre que a autora é transexual, ou 

seja, tem a identidade de gênero feminino, oposta ao sexo masculino, o 

que está a lhe causar inúmeros abalos psicológicos advindo da 

discriminação que ocorre com seu nome. A autora apresenta todas as 

características físicas e psíquicas de uma mulher, inclusive com a 

utilização de vestuário femininos, sendo conhecida por todos como mulher 

de nome “DANIELLY” acerca de 15(quinze) anos, e não como homem de 

nome “DOUGLAS”. Em resumo, a autora é conhecida como “DANIELLY” 

pela família, amigos e no trabalho. Partindo desse cenário, o nome e sexo 

da autora inscritos no registro de nascimento não correspondem à 

realidade social e psicológica da requerente, conhecido como uma mulher, 

o que lhe está causando inúmeros sofrimentos. Desta feita, a autora tem 

muitos problemas ao apresentar sua identificação, uma vez que nos 

documentos consta o nome “DOUGLAS” do sexo masculino, quando em 

verdade é uma mulher que está apresentando sua identificação, o que 

gera uma enorme confusão, causando forte abalo psicológico no autor. 

Por corolário, a autora busca alterar o nome e o sexo constantes no 

registro civil que consta como DOUGLAS FERNANDES DIAS, sexo 

Masculino, devendo ser alterado e subscrito para “DANIELLY FERNANDES 

DIAS”, sexo feminino, na medida em que tem características físicas e 

psíquicas de uma mulher, sendo que é conhecido tem toda sociedade 

como “DANIELLY”. Despacho/ Decisão: “Vistos, etc.Cite-se os 

interessados por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para responder a 

p r e s e n t e ,  e m  1 5  ( q u i n z e )  d i a s . D ê - s e  v i s t a  a o 

MP.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 21 de agosto de 2018.Jorge Hassib 

Ibrahim.Juiz de Direito.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, JENNYFFER FIDELIS CARDOSO , digitei. Paranatinga, 28 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Zélia Alves Bispo da Silva Gestora de 

Secretaria

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 97-26.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Jesus dos Santos

 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:

 CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que os RPVs foram 

devidamente expedidos, aguardando que sejam realizados os 

pagamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52291 Nr: 1493-43.2013.811.0044

 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: Emerson Stipp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/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.: 84260 Nr: 4366-74.2017.811.0044

 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: Celina Nunes Maia Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 73807 Nr: 3096-49.2016.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecânica e Auto Peças E S Ltda ME, Ernani 

Müller, Sérgio Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre a certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 1650-40.2018.811.0044

 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: Renir Lino Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 
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OAB:14290/MT, Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 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.: 86622 Nr: 724-59.2018.811.0044

 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: Luiz Carlos Henzel

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 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.: 90228 Nr: 2645-53.2018.811.0044

 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: Lucia Maria Carvalho da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 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.: 74288 Nr: 3285-27.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geyson Rubio Azevedo, Celso Xavier de 

Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 89903 Nr: 2471-44.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Moisés Mendonça - 

OAB:210867/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor 

de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco) reais, para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

localidade informada na petição inicial.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27826 Nr: 820-55.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Guimarães Pereira

 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:

 Vistos.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido por DARCI 

GUIMARÃES PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).

 Houve a expedição de RPV e integral pagamento da dívida pela autarquia 

previdenciária.

 DECIDO.

 Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade da dívida, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do NCPC.

 Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28344 Nr: 1339-30.2010.811.0044

 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: Ermírio Pedro de Santana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora do INSS - OAB:3833

 Vistos.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido por ERMÍNIO PEDRO 

DE SANTANA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS).

 Houve a expediçaõ de RPV e Precatório, bem como integral pagamento da 

dívida pela autarquia previdenciária.

 DECIDO.

 Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade da dívida, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 294, inciso II do NCPC.

 Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67148 Nr: 483-56.2016.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otaniba Moreira do Carmo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido por OTANIBA 

MOREIRA DO CARMO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).

 Houve a expedição de RPV e integral pagamento da dívida pela autarquia 

previdenciária.
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 DECIDO.

 Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade da dívida, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do NCPC.

 Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010574-79.2010.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F. DE ASSIS BISCO - EPP (EXEQUENTE)

CATIANE MICHELE DIAS (ADVOGADO(A))

CLEYTON MARCELO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORTE FINANCAS - FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

SILVANA GREGÓRIO LIMA (ADVOGADO(A))

FABIO ADRIANO NICOLETTI - EPP (EXECUTADO)

 

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 comparecer em cartório a fim de retirar a 

certidão de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-68.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO LIMA DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DARCI ALIEVI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS PRETO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ERICO LIMA DE ARRUDA - MT23885/O, da 

audiência de conciliação designada para o dia: 10/12/2018 Hora: 14:30, na 

sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-07.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA (ADVOGADO(A))

SILVANA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SILVANA LUIZA DA SILVA (AUTOR(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALMIR ROGERIO DE MOURA - MT13853/O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 10/12/2018 Hora: 15:00 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. 

Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 93179 Nr: 3544-17.2018.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MELO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitim - 

OAB:17743

 Auto de Prisão em Flagrante

Processo nº 3544-17.2018.811.0023

Código nº 93179

Indiciado: Junior Melo da Cruz

D E C I S Ã O

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de JUNIOR MELO DA CRUZ, 

autuado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da 

Lei nº 11.343/2006, ocorridos neste município em 26/09/2018.

Instruíram o Auto de Prisão em Flagrante os seguintes documentos: a) 

Boletim de Ocorrência; b) Recibo de Entrega de Preso; c) Termo de 

Exibição e Apreensão; d) Termo de Compromisso de Perito “Ad Hoc”; e) 

Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente; f) 

Depoimentos das testemunhas; g) Requisição de Exame de Corpo de 

Delito; h) Nota de Culpa; i) Nota de Ciência de Garantias Constitucionais; e, 

j) Termo de Interrogatório do indiciado.

Vieram-me os autos para o atendimento das disposições contidas no 

artigo 310 do Código de Processo Penal.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Pois bem. Compulsando o feito verifico que a prisão foi legal (artigo 302, 

do CPP) e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade 

competente, observando-se todas as formalidades legais.

Ademais, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e 

legais do preso, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz 

competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente 

perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, posto que 

legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

De outra parte, registro que com o advento da Lei 12.403/2011, a prisão 

em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter 

natureza precautelar, só subsistindo até a sua apreciação pela autoridade 

judiciária.

Uma vez que o flagrado, por ora, está preso por força do flagrante, passo 

à análise da possibilidade da concessão da liberdade ou da decretação da 

prisão preventiva.

Analisando os autos observo que o indiciado preenche os requisitos 

legais para ser beneficiado com a liberdade provisória, porquanto não 

estão presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da 

prisão preventiva.

Com efeito, diante da inexistência das hipóteses autorizadoras da prisão 

preventiva, seria ilegal e abusivo mantê-lo preso cautelarmente, 

descumprindo os princípios do Direito Penal e o disposto expressamente 

no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em que pese a Autoridade Policial o tenha indiciado pela prática dos crimes 

de tráfico de drogas e associação para o tráfico, observo que os 

elementos contidos no presente auto flagrancial não evidenciam a 

gravidade concreta da conduta perpetrada.

Isso porque foram apreendidos – uma unidade de substância análoga a 

maconha acondicionada em trouxinha, uma unidade de substância análoga 

a crack acondicionada em trouxinha, a quantia de R$95,00 (noventa e 

cinco reais) em espécie, e, um aparelho celular da marca Samsung, 

modelo J5, cor dourada – boletim de ocorrência e depoimentos dos 

policiais militares.

Desta feita, considero que as circunstâncias que envolveram a apreensão 

das drogas não indicam, ao menos neste momento, maior reprovabilidade 

na conduta do autuado, ao ponto de permanecer segregado 

cautelarmente, mormente porque não consta no Boletim de Ocorrência que 

estava em investigação contra o autuado, ou que tenha ocorrido outras 

situações que presumissem a mercancia ilícita de drogas por ele. Embora 
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tenham mencionado o recebimento de denúncia anônima, nenhum usuário 

ou testemunha foi ouvido.

Destarte, por considerar que os elementos colhidos até o presente 

momento não demonstram a extrema gravidade da conduta perpetrada e a 

necessidade do decreto prisional cautelar do suspeito, concluo que a 

concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas 

cautelares já se mostra proporcional e suficiente.

Neste ponto é importante registrar que as condutas de tráfico de drogas 

sempre devem ser repelidas de forma enérgica pelo Estado, no entanto, a 

apreensão de drogas nem sempre pode configurar mercancia ilícita. A 

depender da situação e do contexto da apreensão da substância 

entorpecente, poder estar configurada apenas a figura de posse de 

entorpecente para uso.

Sem adentrar ao mérito da questão, cotejando os elementos informativos 

trazidos ao meu conhecimento, concluo, neste momento, que a 

manutenção da prisão do indiciado não é medida proporcional.

Deste modo, considero que não há nada a impedir que se conceda a 

liberdade provisória ao indiciado, desde que lhe sejam impostas algumas 

das medidas cautelares. Esta é a redação do art. 321 do CPP:

“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão 

preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o 

caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e 

observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.”

Por sua vez, o art. 282, incisos I e II do mesmo diploma legal dispõe que:

 “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser 

aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a 

instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a 

prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e 

condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Diante disso, insisto, embora censurável a conduta praticada pelo 

investigado a decretação da prisão preventiva neste momento não se 

torna indispensável, como exige a legislação processual penal em vigor, 

devendo, por consequência, ser substituída por outras medidas 

cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE 

JUNIOR ROMERO DA CRUZ e CONCEDO-LHE A LIBERDADE PROVISÓRIA 

SEM FIANÇA com a imposição das seguintes medidas cautelares previstas 

no art. 319 do Código de Processo Penal, a saber:

I – Comparecimento mensal à Comarca onde reside para informar e 

justificar suas atividades;

II – Manter o seu endereço atualizado perante o Juízo;

III – Proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de 15 

(quinze) dias, sem comunicar o Juízo o local em que poderá ser 

encontrado;

IV – Recolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 22h, e 

nos dias de folga, exceto nas hipóteses de estudo e trabalho, sendo estas 

comunicadas previamente ao Juízo;

V – Proibição de frequentar lugares como bares, casas de prostituição e 

congêneres;

VI – Não praticar crimes.

Expeça-se Alvará de Soltura, devendo ser certificado pela Secretaria e 

pela Autoridade Policial se por outro motivo o indiciado não se encontra 

preso.

Expeça-se Termo de Compromisso para o cumprimento das medidas 

cautelares pelo indiciado.

Advirta-se o investigado de que o descumprimento das medidas 

cautelares determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas 

que garantam a instrução processual, INCLUSIVE NOVA PRISÃO.

Ao cumprir o Alvará de Soltura deverá o Oficial de Justiça confirmar se o 

endereço indicado pelo investigado é o mesmo que consta no termo de 

qualificação do interrogatório perante a autoridade policial. Se divergente, 

deverá indicar o local de sua residência.

Intime-se o indiciado do teor desta decisão.

Cientifiquem-se o Delegado da Polícia Civil, o Ministério Público e o 

advogado constituído.

Por fim, deixo de designar audiência de custódia, ante a concessão da 

liberdade provisória, aliada à concordância do MPE, DPE e Defesa em não 

realizar audiência de custódia, nestes casos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se o advogado constituído.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de setembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 7870 Nr: 31-42.1998.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ENGINE EQUIPAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. I. DE QUEIROZ METAIS PRECIOSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 31-42.1998.811.0023

Código nº 7870

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, BLOQUEIO 

RESTOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, consoante comprovantes em 

anexo.

Assim, efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de 

penhora, intime-se o executado, acerca da penhora nos termos do art. 

841, § 1º e 2º, do CPC.

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, certifique-se e diga o 

exequente em 05 dias.

Transcorrido o prazo sem impugnação e requerendo o autor o 

levantamento do montante, fica desde já autorizado, cabendo à Gestora 

Judiciária conferir a existência de poderes especiais para receber e dar 

quitação.

Sem prejuízo de tais providências, considerando que o bloqueio de contas 

não foi suficiente para quitação da dívida, PROCEDO pesquisas junto aos 

sistemas CNIB, RENAJUD, INFOJUD, e DOI a fim de obter informações 

sobre bens passíveis de penhora em nome da parte executada.

Juntem-se os extratos.

Após, intime-se o exequente para apresentar o cálculo da dívida 

devidamente atualizada, bem como dar andamento no feito, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

 Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de setembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70373 Nr: 3593-97.2014.811.0023

 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: CLEUZA GIDO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, se nada requerido, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73410 Nr: 1893-52.2015.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41855 Nr: 27-48.2011.811.0023

 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 RIBAMAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, 

se nada requerido, arquivem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-97.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARLOS DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000246-97.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$121.79; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO CARLOS DA SILVA MARTINS Endereço do Reclamante: RUA 

GOIÁS, 970, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000; 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): MARCELO 

CARLOS DA SILVA MARTINS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de RECLAMANTE, nos termos do processo acima indicado, 

por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 09/10/2018, às 15:40, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, o feito será julgado extinto sem mérito com 

fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestora Autorizado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-82.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIA ELESSANDRA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000247-82.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$204.76; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA ELESSANDRA PEREIRA DA SILVA Endereço do Reclamante: RUA 

FREDERICO CAMPOS, 652, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço da 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936, Senhor(a): JONSE EVERSON CARDOSO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

RECLAMANTE, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 09/10/2018, às 16:20 no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 

51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) Autorizada 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-68.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

GERLAN DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000235-68.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$436.15; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GERLAN DE SOUSA SILVA Endereço do Reclamante RUA MÉXICO, 721, 

LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço da Reclamada: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936, 

Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO RECLAMANTE , nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

09/10/2018, às 09:00 no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM 

FUNDAMENTO NO ART. 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) 

Audiência 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-08.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BORGES PIMENTEL (REQUERENTE)

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000336-08.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$120.75; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SEBASTIAO BORGES PIMENTEL Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

09/10/2018, às 09:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem mérito com fundamento no art. 51, I da Lei 

9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 28 de setembro de 2018. Atenciosamente, ROBERTA TORRES 

MOURAO VIEIRA Gestor(a) Autorizada 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-45.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOSE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000340-45.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$181.58; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

RECLAMANTE, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 09/10/2018, às 09:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) 

Autorizada 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-38.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IRLANDIA APARECIDA VIANA MARINHO (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000237-38.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$109.04; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IRLANDIA APARECIDA VIANA MARINHO Endereço do Reclamante: RUA 

TRÊS,, 383, LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): JONES 

EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 09/10/2018, às 10:00, HORAS. no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 51, I DA LEI 

9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 28 de setembro de 2018. Atenciosamente, ROBERTA TORRES 

MOURAO VIEIRA Gestor(a) Autorizada 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) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-08.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL SANTOS SILVA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000239-08.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$130.45; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JUVENAL SANTOS SILVA RUA PANAMÁ, 483, LIBERDADE, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço da Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936, Senhor(a): JONES EVESON 

CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO RECLAMANTE, nos termos do processo acima indicado, 

por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 09/10/2018, às 10:40, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito 

com fundamento no art. 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) 

Autorizado 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

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 84/2018-CNPar

 O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO requerimento de 01(um) dia de Licença Compensatória 

da gestora da 1ª Vara desta comarca Marta Cristina Volpato Basilio

 RESOLVE:

 I – Designar a servidora Ligia Magna Silva e Machado dos Reis, matricula 

9895, Analista Judiciaria, Gestora Judiciária no período de 28/09/2018 a 

28/09/2018 durante o usufruto de licença compensatória da gestora titular.

 II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos – Divisão de Controle e Informação do Tribunal Justiça 

– MT.

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor Foro
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PORTARIA N. 85/2018-CNPar

 O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO requerimento de 05(cinco) dias de Licença 

Compensatória da gestora da 1ª Vara desta comarca Marta Cristina 

Volpato Basilio

 RESOLVE:

 I – Designar a servidora Ligia Magna Silva e Machado dos Reis, matricula 

9895, Analista Judiciaria, Gestora Judiciária no período de 01/10/2018 a 

05/10/2018 durante o usufruto de licença compensatória da gestora titular.

 II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos – Divisão de Controle e Informação do Tribunal Justiça 

– MT.

 Pontes e Lacerda –MT, 27/09/2018

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002097-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO BRENNER GALVAO FILHO (ADVOGADO(A))

CARINA BOTTEGA (ADVOGADO(A))

RUTH SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL PRADO DA SILVA (RÉU)

ISMAEL SOUZA RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002097-07.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE INACIO DA SILVA, RUTH SILVA RÉU: ISMAEL PRADO DA SILVA, 

ISMAEL SOUZA RODRIGUES Vistos. Designo audiência de Justificação 

para o dia 06.12.2018, às 13h00, primeiro horário livre em pauta. Querendo 

as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 24 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001598-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

V. H. F. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LIMA NUNES OAB - 040.552.961-93 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001579-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

EDEMILSO FERREIRA PESCADA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002101-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GUARITA BORGES BENTO (ADVOGADO(A))

ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JCB POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais 

e doze centavos), 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163875 Nr: 2101-61.2018.811.0013

 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: Geneir Gomes Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para comparecer a audiência de conciliação no dia 

24 de janeiro de 2019 às 14:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165050 Nr: 2699-15.2018.811.0013

 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: ELSON MUNIZ DE BRITO

 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, considerando a certidão de referência 43, INTIMO a parte 

autora para manifestar-se nos autos requerendo o cumprimento da 

sentença ou o arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 40271 Nr: 2178-56.2007.811.0013

 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: Agro Industrial Anaiuná Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pericles Corrêa Cardoso, Maurício Correa 

Cardozo, MÁRIO CORRÊA CARDOSO, JOSÉ FERNANDES, MARCOS 

PEGORARO, FÁBIO PEGORARO, JOÃO IBRAIM JABUR INVESTIMENTOS 

S/C LTDA., JOÃO IBRAIM JABUR, OMAR IBRAIM JABUR, CARLOS CESAR 

DA SILVA, LUIZ RENATO PACKER POZZOBON, JOSÉ VALDIR PAUSE, 

TECNOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SIMÃO MIGDOL, Imaribo S/A 

Industria e Comércio, José Carlos Pisani, Paulo Roberto Pisani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Tavares Bussoletti - 

OAB:151991, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luiz Fonseca Nunes 

Ribeiro - OAB:PR 8.865, Gabriel Placha - OAB:30255/PR, Leila 

Mariucio Botta - OAB:240144/SP, Patrick Alves da Costa - OAB:MT 

7993B, Paulo Rogério Tsukassa de Maeda - OAB:PR 20.912, Vicente 

de Paula Marques Filho - OAB:19901/PR

 Reconsiderando o impulsionamento datado de 21/08/2018, intimo as 

partes para que indiquem as provas que pretendem produzir, dentro do 

prazo legal, conforme despacho de 04/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 90808 Nr: 2451-88.2014.811.0013

 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: Gileuza dos Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Jesus Barbosa, Núcleo de 

Prática Jurídica - Curso de Direito Unemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weder de Lacerda Silva - 

OAB:18773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164561 Nr: 2404-75.2018.811.0013

 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: MARIA ROSA DE OLIVEIRA BORGES

 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:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161445 Nr: 1075-28.2018.811.0013

 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: Quitéria Saraiva da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165034 Nr: 2686-16.2018.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIRA DOS SANTOS

 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:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 05 de abril de 2017.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93559 Nr: 4633-47.2014.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Mazete Ltda, Juvenal Mazete, Maria 

Regina Mazeti Veiga, Luzia de Fátima Mazetti Santana, Maria Dirce Mazeti, 

José Antonio Mazete, Pedro Sérgio Mazette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADEIREIRA MAZETE LTDA, CNPJ: 

24690356000162, Inscrição Estadual: 13.056.163-0, atualmente em local 

incerto e não sabido JUVENAL MAZETE, Cpf: 29858445172, Rg: 293.794, 

Filiação: Américo Mazete e Aparecida T. Mazete., data de nascimento: 

03/09/1950, brasileiro(a), natural de Nova Aliança-SP, casado(a), 

comerciante, atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ ANTONIO 

MAZETE, Cpf: 20260261149, Rg: 2640163, Filiação: Aparecida Tosadori 

Mazete e Américo Mazete, data de nascimento: 17/03/1955, brasileiro(a), 

casado(a), comerciantepecuarista, atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA REGINA MAZETI VEIGA, Cpf: 17888409172, Rg: 922.480, 

brasileiro(a), comerciante, Telefone 266-2753, atualmente em local incerto 

e não sabido LUZIA DE FÁTIMA MAZETTI SANTANA, Cpf: 20780699149, 

Rg: 310345, Filiação: Aparecida T. Mazetti e Américo Mazetti, brasileiro(a), 

comerciante, Telefone 6592128155, atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA DIRCE MAZETI, Cpf: 29963125115, Rg: 303918, 

brasileiro(a), solteiro(a), dentista e atualmente em local incerto e não 

sabido PEDRO SÉRGIO MAZETTE, Cpf: 48690562168, Rg: 503183, Filiação: 

Aparecida Tozadore Mazette e Americo Mazette, data de nascimento: 

08/12/1969, brasileiro(a), natural de Itaporã-MS, casado(a), médico 
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veterinário. 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. INTIMAR OS REQUERIDOS DA TEOR DA SENTENÇA..

Sentença: Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de 

Processo Civil.Expeça-se alvará.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-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, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 27 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64318 Nr: 362-63.2012.811.0013

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro D´Arc Laraya Junior, Luiz Primo Laraya, 

Terezinha Aparecida Nunes da Cunha, Osmar Pavarine, Rodrigo Sanchez 

Ribeiro, Jose Inacio Ribeiro Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes de Carvalho, Daniella Soares 

Carvalho de Almeida, Carlos Alberto Soares de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVONEY BATISTA 

ANZOLIN, para devolução dos autos nº 362-63.2012.811.0013, Protocolo 

64318, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000746-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

VALERIA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000746-96.2018.8.11.0013 AUTOR: 

VALERIA DA SILVA VIEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Diante da comprovada impossibilidade da parte autora em 

comparecer na data da perícia agendada, DEFIRO o pedido de id. 

15534850. DETERMINO que a secretaria intime, oportunamente, por meio 

de certidão nos autos, a parte autora, na pessoa de sua advogada, 

acerca da nova data para realização da perícia, cuja ausência de 

comparecimento implicará na perda da prova. INTIMEM-SE. Pontes e 

Lacerda, 28 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000655-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000655-06.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$15,650.38; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que a correspondência 

retornou sem que a parte executada fosse encontrada pelo carteiro, 

conforme carimbo do ''AR'' 15579232. Assim, com amparo ao provimento 

56/2007 - CGJ, abrimos vista ao exequente para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 28 de setembro de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000779-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000779-86.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: MARCOS JOSE RIBEIRO DE CARVALHO 

Vistos. BANCO BRADESCO S.A., qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra MARCOS JOSÉ RIBEIRO DE CARVALHO, 

também qualificado nos autos. Com a inicial vieram os documentos de 

folhas retro. Determinada a emenda da inicial, o autor requereu a 

desistência do processo (id. 13740451). E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. De acordo com a informação constante 

dos autos, o autor não mais pretende prosseguir com o trâmite do 

presente feito. Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa 

julgada material, podendo o autor, promover nova ação junto ao Poder 

Judiciário, se assim entender conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, ficando, todavia, sob condição 

suspensiva de exigibilidade (NCPC, art. 98, §3º). No entanto, deixo de 

condenar em honorários advocatícios à vista da inexistência da 

triangularização processual. Considerando que o pedido de desistência do 

feito é ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo 

único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado. Após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 13 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000626-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DEMARCHI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS (ADVOGADO(A))

PAULO DA SILVA ARAUJO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000626-53.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: ALEXANDRE DEMARCHI EMBARGADO: PAULO DA SILVA 

ARAÚJO Vistos. Diante da informação de que o E. TJMT deu provimento 

ao recurso de agravo de instrumento para afastar a atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos à execução, a pretensão formulada por meio 

das petições de id. 14605764 e 13731168 restou prejudicada. INTIMEM-SE 

as partes. Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos para saneador ou 

julgar antecipadamente o mérito. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000626-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DEMARCHI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS (ADVOGADO(A))

PAULO DA SILVA ARAUJO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000626-53.2018.8.11.0013. 
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EMBARGANTE: ALEXANDRE DEMARCHI EMBARGADO: PAULO DA SILVA 

ARAÚJO Vistos. Diante da informação de que o E. TJMT deu provimento 

ao recurso de agravo de instrumento para afastar a atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos à execução, a pretensão formulada por meio 

das petições de id. 14605764 e 13731168 restou prejudicada. INTIMEM-SE 

as partes. Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos para saneador ou 

julgar antecipadamente o mérito. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002238-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS (ADVOGADO(A))

LINDOMIRA SEVERIANO COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATUZALEM DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002238-26.2018.8.11.0013 AUTOR: 

LINDOMIRA SEVERIANO COELHO RÉU: MATUZALEM DE JESUS Vistos. 

CITE-SE e INTIME-SE o(a) interditando(a) para a audiência de entrevista, 

que designo para o dia 31 de outubro de 2018, às 15h30min, nos termos 

do que dispõe o artigo 751, “caput”, do Novo Código Processual Civil, 

ADVERTINDO-O de que poderá impugnar o pedido, em 15 (quinze) dias, 

após a audiência de entrevista (art. 752 do NCPC). Em não havendo a 

constituição de advogado, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso para exercer a curatela especial do incapaz, nos termos do 

art. 752, §2º, c/c o art. 72, parágrafo único, ambos do NCPC. Outrossim, 

ante os fatos alegados e a documentação acostada aos autos, 

evidenciando que estado de saúde do(a) interditando(a) está a 

demonstrar a necessidade de ampará-la material e socialmente, NOMEIO 

como curador(a) provisório(a) o(a) Sr.(a) LINDOMIRA SEVERIANO 

COELHO. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, nos termos do artigo 752, 

§1º, do NCPC. INTIME-SE o(a) curador(a) provisório(a) do encargo que lhe 

fora conferido. OFERECIDA a impugnação ao pedido inicial, nos termos do 

artigo 753 do NCPC, DETERMINO a realização de exame médico 

psiquiátrico no(a) interditando(a), para o qual NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO 

DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados 

pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte requerente, que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do 

processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ. 

EXPEÇA-SE o Termo de Curatela Provisória. DÊ-SE ciência ao Ministério 

Público. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do NCPC. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 28 de setembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001081-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUISMAR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001081-18.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: LUISMAR MARTINS DOS SANTOS. REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Vistos. 

Considerando a desistência da ação informada no ID nº. 15214237, 

INTIME-SE o requerido a fim de que se manifeste, nos moldes do art. 485, 

§4º, do NCPC. Após, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 28 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150561 Nr: 8255-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONILDE DANTAS DIAS DE OLIVEIRA, VICENTE 

BASTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GOMES DE SÁ, nilza delfina de sá, 

Ana Lúcia Soares de Oliveira, Adão Souza Murtinho, Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL GOMES DE SÁ, Cpf: 

43598145853, Rg: 8235244 e atualmente em local incerto e não sabido 

NILZA DELFINA DE SÁ, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 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: Os autores são legítimos possuidores de um terreno 

urbano, e a residência nele construída, situado na Avenida Mato Grosso, 

nº 747 (lote 2-a, quadra 07), Centro, em Pontes e Lacerda-MT, registrado 

sob a matrícula nº 8224 e com as seguintes confrontações: ao Norte o 

Lote nº 12, ao Sul com a Avenida Mato Grosso, à Leste o Lote nº 03, à 

Oeste o Lote nº 02, pela frente, medindo 10,00 metros com a Avenida 

Mato Grosso, 40,00 metros com o Lote nº 02, 10 metros com o lote nº 12 e 

40 metros com o lote nº 03, totalizando 400 m² (matrícula anexa). O imóvel 

está registrado em nome do requerido que, na data de 27 de setembro de 

1999 o transferiu para o Sr. Wilson Massao Ferreira (documento anexo). 

Na data de 10 de agosto de 2004 o Sr. Wilson transferiu o bem para Selma 

Guimarães Cordeiro e João Pontes Cordeiro (documento anexo). Já na 

data de 26 de outubro de 2010 a Sra. Selma e o Sr. João transferiram o 

bem para a Sra. Suzana Leonel Pedroso da Silva (documento anexo). Por 

fim, na data de 27 de outubro de 2014 o bem foi alienado pela Sra. Suzana 

para os autores. Desde então os autores exercem ostensivamente a sua 

posse e fazem as obras necessárias à manutenção do bem; adotam todas 

as providências para habitar o imóvel, demonstrando claramente não só o 

animus domini como também o corpus, intrínsecos à posse ad 

usucapionem.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido formulado pela Defensoria 

Pública, para o fim de DETERMINAR a expedição de mandado de citação 

dos atuais confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, §3º, do NCPC), 

quais sejam, ( i ) Ed Carlos, no endereço Av. Mato Grosso, nº 737; e ( ii ) 

Maria Helena, no endereço Avenida Mato Grosso, nº 757.Ademais, 

DETERMINO a busca de endereço dos requeridos MANOEL GOMES DE SÁ 

e NILZA DELFINA DE SÁ junto ao Sistema de Informações Eleitorais 

(Siel).Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITEM-SE os requeridos, na forma do art. 246, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços dos requeridos, CITEM-SE 

por edital na forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC.Caso decorra o prazo 

de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de 

Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua 

Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone 

(65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é representado 

pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) e Joacir 

Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325), e a quem serão conferidas todas 

as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 

autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista a parte 

autora para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de setembro de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154590 Nr: 10208-31.2017.811.0013

 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: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 98 e, para tanto, CONCEDO o prazo de 20 (vinte) 

dias à parte exequente.

Após, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, 

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

ao prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167894 Nr: 4064-07.2018.811.0013

 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: LUCIANO MATUCARI

 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:

 Vistos.Primeiramente, Ademais, CITE-SE a autarquia requerida para, 

querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC.Após, com 

a juntada da contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora 

através de seus advogados e via DJE para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada.Em seguida, com o 

transcurso do prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a 

juntada da impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para 

tanto desde NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, e deverá 

exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos 

formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender 

pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput”, ambos do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento das 

determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos 

autos.INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico.A propósito, CONCEDO ao requerente o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53991 Nr: 5279-33.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira Valdez

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico para os fins de direito que, conforme penhora realizada via 

Bacenjud às fls. 163 e, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vistas às partes para manifestação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50373 Nr: 1689-48.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto São Paulo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1689-48.2009.811.0013

Código nº 50373

Vistos.

Considerando certidão de fl. 102, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 

(um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50339 Nr: 1635-82.2009.811.0013

 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: Izaias Leandro Leite

 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:

 Autos do processo nº 1635-82.2009.811.0013Código nº 

50339Visto...Deste modo, DEFIRO EM PARTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentado, para reconhecer o excesso de 

execução decorrente da incorreção do período do cálculo, e, por 

consequência, HOMOLOGO o cálculo trazido pela exequente às fls. 

177/178.Por consequência, DETERMINO:I – a confecção de expediente 

administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região, para a realização do pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a R$ 16.312,87 (dezesseis mil e trezentos e doze reais e 

oitenta e sete centavos), em benefício de Izaias Leandro Leite (art. 535, § 

3º, I, do NCPC), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito;II 

– a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.631,28 (um mil e 

seiscentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos), em benefício de 

Ramão Wilson Junior (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), 

expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.INTIME-SE.EXPEÇA-SE o necessário.Pontes e Lacerda, 26 de 

setembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49313 Nr: 5543-50.2009.811.0013

 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: José Filho de Souza
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 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:

 Autos do processo nº 5543-50.2009.811.0013Código nº 

49313Vistos..Deste modo, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado e, por consequência, HOMOLOGO o cálculo trazido 

pela executada à fl. 185.Por consequência, DETERMINO:I – a confecção 

de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para a realização do pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a R$ 31.824,07 (trinta e um mil, oitocentos 

e vinte e quatro reais e sete centavos), em benefício de José Filho de 

Souza (art. 535, § 3º, I, do NCPC), expedindo-se a requisição de pequeno 

valor e fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito;II – a confecção de expediente administrativo, a ser 

remetido à Presidência do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

para a realização do pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 

3.182,40 (três mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos), em 

benefício de Ramão Wilson Junior (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Em tempo, INDEFIRO o petitório de fls. 192/193, pois conforme 

informado pelo INSS, especificamente à fl. 181, o benefício de 

Aposentadoria por Invalidez encontra-se implantado em favor do autor, 

com número de benefício 1868519608.INTIME-SE.EXPEÇA-SE o 

necessário.Pontes e Lacerda, 26 de setembro de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144825 Nr: 5613-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, Idelvan Ramalho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 38, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137331 Nr: 2539-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBFC, ALFDC, LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

Como até a data da prolação da presente decisão não se logrou êxito em 

localizar bens do devedor passíveis de penhora, DETERMINO a suspensão 

da liturgia procedimental pelo prazo de 1 (um) ano, mediante anotação do 

término na Sistema Apolo, remetendo-se os autos ao arquivo provisório 

(art. 921, III e §1º, do NCPC).

Com o decurso do prazo, DESARQUIVEM-SE os autos e INTIME-SE o 

exequente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, de maneira fundamentada 

e mediante comprovação, indique patrimônio penhorável do executado.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE novamente os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 5 

(cinco) anos, mediante anotação junto ao Sistema Apolo.

Por fim, decorrido o período quinquenal sem que o exequente tenha 

indicado bens passíveis de penhora, DESARQUIVEM-SE os autos e 

PROMOVA-SE à conclusão para deliberação.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores vinculados ao processo, 

devendo a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, informar os 

dados bancários necessários à confecção do documento.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154922 Nr: 10366-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, o requerido foi devidamente 

citado via Edital, e até a presente data não se manifestou. Assim e 

conforme determinação de ref. 41, abro vistas dos autos ao Núcleo de 

Pratica Jurídica, para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58613 Nr: 4178-24.2010.811.0013

 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: João Batista da Costa

 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:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por JOÃO BATISTA DA 

COSTA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Compulsando os autos, verifico que o executado realizou o pagamento 

dos valores devido à parte autora, conforme expedição de alvarás às fls. 

174/177.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128166 Nr: 7264-90.2016.811.0013

 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: Maria Cleide de Oliveira Rolim

 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:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 74), e DOU-LHE parcial 

provimento para RETIFICAR a sentença de fls. 64/65, para conceder a 

parte autora o auxílio-doença no valor de 91% (noventa e um por cento) 

do salário de contribuição e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra 

o restante da decisão lançada nas fls. 64/65 dos autos.Ademais, DEFIRO 

o pedido de fl. 75, para tanto, EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos, informando no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de incidência de 

multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do NCPC), a ser oportunamente 
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arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.CIENTIFIQUE-SE a 

Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do Seguro Social acerca 

do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da possibilidade de 

arbitramento da multa-diária.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).Nada sendo 

requerido, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância à Súmula nº 490 

do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9492 Nr: 29-73.1996.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filinto de Souza Lopes, Antonio Rodrigues da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89530 Nr: 1354-53.2014.811.0013

 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: Maria José de Souza

 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:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105171 Nr: 4210-53.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL HENRIQUE HEIDEMANN MARTINS, KATRINY 

HELONAI HEIDEMANN MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Batista Martins, JOSE MARTINS 

SOBRINHO, Maria das Graças Batista Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por RAFAEL HENRIQUE 

HEIDEMANN MARTINS e KATRINY HELONAI HEIDEMANN MARTINS em 

desfavor de EDSON BATISTA MARTINS.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida informou no feito o 

pagamento integral do débito em discussão, conforme manifestação 

trazida às fls. 304/308.

Em seguida, intimada a parte autora para que manifestasse quanto à 

informação do pagamento do débito, esta permaneceu inerte (fl. 317).

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante da anuência tácita, conclusão outra não se pode chegar senão de 

que a presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63384 Nr: 3724-10.2011.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucineth Glória do Espirito Santo Vital de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Gomes de Freitas - 

OAB:18613-MT

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a manifestação 

expressa de anuência para o cancelamento do Protesto às fls. 46, e com 

amparo ao provimento 56/2007-CGJ, encaminho os autos à parte 

requerida para que compareça a Secretaria da Segunda vara, para a 

retirada dos documentos necessários ao cancelamento do Protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157883 Nr: 11782-89.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Morais Cunha - 

OAB:OAB/MG137120, MARIA DA GRAÇA MONTALVÃO - 

OAB:OAB/MG 48514, Vinicius Juca Alves - OAB:206993-SP

 Vistos.MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA interpôs o RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ref. 32, alegando a ocorrência de 

contradição na decisão proferida nos autos (“vide” ref. 20).Contrarrazões 

juntadas na ref. 37.Em seguida, vieram-me os autos conclusos...De efeito, 

conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional 

implementada no ordenamento jurídico, os embargos de declaração 

consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, 

tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão interlocutória, 

sentença ou acórdão, para que complete o provimento jurisdicional, 

quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros 

— obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova 

reparações ou elimine eventuais contradições traçadas entre a 

fundamentação e a conclusão que porventura padeça.Assim, da forma 

que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

contrariedade na decisão de ref. 20, entendendo que o pedido formulado 

deva ser imediatamente rechaçado.Por tais considerações, por não 

haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, 

REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado na ref. 20.DECLARO, outrossim, reaberto o 

prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC).INDEFIRO o pedido de extinção da execução fiscal de ref. 37. A 

matéria relativa a nulidade da CDA, fundamentada na irregularidade de 

constituição do crédito tributário, demanda ampla produção de provas, 

porquanto a executada não trouxe documento algum que comprovasse o 

alegado, não sendo suficiente a mera referência às alegações trazidas 

pelo advogado constituído pelo Município de Pontes e Lacerda. 

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160180 Nr: 525-33.2018.811.0013

 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
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 PARTE AUTORA: LGDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, o requerido foi devidamente 

citado via Edital, e até a presente data não se manifestou. Assim e 

conforme determinação de ref. 28, abro vistas dos autos ao Núcleo de 

Praticas Juridicas, para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57763 Nr: 3328-67.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Jesus, Fabiano Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacilio Pacheco Faraco - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Augusto Paixão Silva - 

OAB:69595, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37928 Nr: 475-90.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Ferraro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106702 Nr: 4872-17.2015.811.0013

 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: MARCIEL SOARES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte requerida para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114726 Nr: 1803-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA, EMERSON 

ROGÉRIO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte requerida para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129830 Nr: 8101-48.2016.811.0013

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58957 Nr: 4523-87.2010.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves Comércio, João Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ALVES COMÉRCIO, CNPJ: 

04259609000130. 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: 21/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOÃO 

ALVES COMÉRCIO e JOÃO ALVES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2009/11042/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/12/2008

 - Valor Total: R$ 8.825,64 - Valor Atualizado: R$ 8.825,64 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos do processo nº 4523-87.2010.811.0013Código 

nº 58957Vistos.DEFIRO o pedido de citação por edital da parte executada 

na forma do artigo 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80.Decorrido o prazo de 

citação e havendo manifestação, tornem os autos conclusos.Caso 

decorra o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador 

especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após 

a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que 

entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Pontes e Lacerda, 21 de setembro de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz 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, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 27 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150551 Nr: 8247-55.2017.811.0013

 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: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

RECONHECER a união estável havida entre Valdirene Elias de Souza 

Oliveira e Sorato Almeida Santos no período de agosto de 2016 a agosto 

de 2017 e, DISSOLVER a união estável havida entre Valdirene Elias de 

Souza Oliveira e Sorato Almeida Santos, devidamente qualificados nos 

autos.Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, na forma do art. 

90 do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de 

exigibilidade pelo prazo a que alude o art. 98, § 3º, do NCPC, uma vez que 

a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (“vide” decisão de 

fl. 20).PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.NOTIFIQUE-SE a Defensoria 

Pública.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002238-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS (ADVOGADO(A))

LINDOMIRA SEVERIANO COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATUZALEM DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002238-26.2018.8.11.0013 AUTOR: 

LINDOMIRA SEVERIANO COELHO RÉU: MATUZALEM DE JESUS Vistos. 

CITE-SE e INTIME-SE o(a) interditando(a) para a audiência de entrevista, 

que designo para o dia 31 de outubro de 2018, às 15h30min, nos termos 

do que dispõe o artigo 751, “caput”, do Novo Código Processual Civil, 

ADVERTINDO-O de que poderá impugnar o pedido, em 15 (quinze) dias, 

após a audiência de entrevista (art. 752 do NCPC). Em não havendo a 

constituição de advogado, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso para exercer a curatela especial do incapaz, nos termos do 

art. 752, §2º, c/c o art. 72, parágrafo único, ambos do NCPC. Outrossim, 

ante os fatos alegados e a documentação acostada aos autos, 

evidenciando que estado de saúde do(a) interditando(a) está a 

demonstrar a necessidade de ampará-la material e socialmente, NOMEIO 

como curador(a) provisório(a) o(a) Sr.(a) LINDOMIRA SEVERIANO 

COELHO. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, nos termos do artigo 752, 

§1º, do NCPC. INTIME-SE o(a) curador(a) provisório(a) do encargo que lhe 

fora conferido. OFERECIDA a impugnação ao pedido inicial, nos termos do 

artigo 753 do NCPC, DETERMINO a realização de exame médico 

psiquiátrico no(a) interditando(a), para o qual NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO 

DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados 

pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte requerente, que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do 

processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ. 

EXPEÇA-SE o Termo de Curatela Provisória. DÊ-SE ciência ao Ministério 

Público. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do NCPC. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 28 de setembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002240-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVESTRE DA SILVA OAB - 044.307.311-28 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DURAN CHELA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002240-93.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA. REQUERIDO: ALEXSANDRO 

DURAN CHELA-ME. Vistos. Considerando que a petição inicial foi 

endereçada ao Juizado Especial Cível desta Comarca, REDISTRIBUA-SE 

ao respectivo juízo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 28 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173768 Nr: 6339-26.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Visto em correição.

Trata-se de EXECUTIVO DE PENA instaurado em desfavor do reeducando 

THIAGO DA SILVA, atualmente cumprindo pena no regime fechado, ante o 

descumprimento das condições assumidas para cumprimento da 

reprimenda em regime semiaberto.

Realizada audiência de justificação em 20 de abril de 2018, o reeducando 

apresentou justificativas quanto ao descumprimento das condições, 

requerendo que fossem acolhidas por este Juízo (fls. 610/611), sendo 

que, instado a se manifestar o Ministério Público foi contrário ao pedido 

formulado, trazendo aos autos informações acerca de novos delitos 

praticados pelo recuperando, Pugnando por sua regressão definitiva.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

O reeducando THIAGO DA SILVA foi beneficiado com a progressão do 

regime de cumprimento da pena e cientificado de que, caso descumprisse 

quaisquer das condições impostas em audiência admonitória, teria o 

benefício revogado (fls. 358/359).

 Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando praticou novo delito 

(Autos nº 112598) e foi regredido cautelarmente em 19/10/2016, sendo o 

mandado cumprido em 29/02/2017 (fls. 585/586).

 Destarte, estando devidamente demonstrado que o reeducando praticou 

novos delitos e frustrou os fins da execução da pena, INDEFIRO o pedido 

formulado pela i. Defesa, de modo que, sua transferência para o regime 

fechado é medida que se impõe.

 CONCLUSÃO.

ANTE TODO O EXPOSTO, nos termos do artigo 118, §1º, da Lei de 

Execuções Penais, aplico a regressão do regime de cumprimento da pena 

do reeducando THIAGO DA SILVA para o regime fechado em definitivo.

 Elabore-se cálculo atualizado de pena, considerando-se como data base 

a data de sua prisão, ou seja, 29/02/2017.

 Elaborado o cálculo, abra-se vistas às partes (advogado e Ministério 

Público) e, após, conclusos para eventual homologação.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162072 Nr: 1357-66.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Diego Maradona dos 

Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição.
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Considerando a oposição de embargos de declaração (ref. 93), 

DETERMINO que dê-se vista dos autos à Defensoria Pública.

Apresentada manifestação ou quedando-se inerte a entidade, sendo tudo 

certificado, tornem-me os autos conclusos para decidir em 

prosseguimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158346 Nr: 12013-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo de Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847

 Vistos, etc.

Tendo em vista a anuência concedida pelo juízo da comarca de Cuiabá/MT 

para proceder à transferência do recuperando, conforme despacho 

exarado no ofício de pág. 817, DETERMINO a transferência da execução 

da pena para àquela comarca, na forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 

7.210/84, bem como proceda com o recambiado do recuperando.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

Deixo de analisar os pedidos pendentes, em razão do declínio da 

competência, deixando a apreciação para o novo juízo da execução.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105556 Nr: 4380-25.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gessé Putaré de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando o teor da petição retro, bem como a sistemática dos 

trabalhos correicionais e considerando ainda a demanda exacerbada de 

processos de réus hipossuficientes nos quais atuam a Defensoria Pública 

desta comarca, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – 

campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu GESSÉ PUTARÉ DE 

ANDRADE até o final da demanda, com vistas a proporcionar maior 

celeridade ao feito.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS para que assuma o 

compromisso, ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 116561 Nr: 2392-32.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jheferson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando o teor da petição retro, bem como a sistemática dos 

trabalhos correicionais e considerando ainda a demanda exacerbada de 

processos de réus hipossuficientes nos quais atuam a Defensoria Pública 

desta comarca, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – 

campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu JHEFERSON DA 

SILVA até o final da demanda, com vistas a proporcionar maior celeridade 

ao feito.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS para que assuma o 

compromisso, ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 90830 Nr: 2468-27.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Silva Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando o teor da petição retro, bem como a sistemática dos 

trabalhos correicionais e considerando ainda a demanda exacerbada de 

processos de réus hipossuficientes nos quais atuam a Defensoria Pública 

desta comarca, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – 

campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu VAGNER SILVA DE 

SÁ até o final da demanda, com vistas a proporcionar maior celeridade ao 

feito.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS para que assuma o 

compromisso, ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 158346 Nr: 12013-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo de Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 14.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170973 Nr: 5174-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEQUIAS ANDRADE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos em Correição.

DESIGNO o dia 02 de março de 2019, às 15h30min, para realização de 

audiência para que se realize a oitiva da testemunha WALDINEY RIBEIRO 

LARA.

 Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

Requisite-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114837 Nr: 1854-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio André Silva Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A
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 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a dispensa da 

testemunha Jorge Luiz Dantas Fernandes. II. Recolha-se a missiva no 

estado em que se encontra. III. Declaro encerrada a instrução processual. 

IV. Abra-se vista às partes para apresentarem Alegações Finais no prazo 

legal. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145637 Nr: 5965-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Jesus de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Para a unificação das guias de recolhimento para fins de se estabelecer o 

regime de cumprimento de pena pelo reeducando, primeiramente devem 

ser reduzidas as penas cumpridas de cada condenação e, após, 

somadas as penas remanescentes. Considerando as datas das prisões e 

soltura acima descrita, a remição de pena pelo estudo realizado, do 

somatório das penas das condenações, considerando o tempo cumprido, 

as interrupções e remições, tem-se um total de 06 (seis) anos, 02 (dois) 

meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, consoante cálculo em 

anexo.Nos termos do artigo 118, inciso II, da Lei de Execuções Penais, a 

execução da pena ficará sujeita à regressão para qualquer dos regimes 

mais rigorosos quando o condenado sofrer condenação, por crime 

anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução torne 

incabível o regime.Na espécie, verifica-se que o somatório do restante da 

pena em execução se amolda ao REGIME FECHADO por ser o 

recuperando reincidente, consoante artigo 118, inciso II, da LEP e artigo 

33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal. No que atine à data-base para a 

progressão de regime, será a data da última prisão (04/04/2016), 

consoante entendimento jurisprudencial assente nos Tribunais.ANTE 

TODO O EXPOSTO, com fundamento no artigo 66, II, "a" da LEP, unifico as 

penas remanescentes de reclusão em REGIME FECHADO EM 06 (seis) 

anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete dias) e determino que tal 

imposição seja cumprida em regime inicial fechado.E considerando que foi 

realizada a atualização do cálculo da pena, via sistema MGP (anexo), no 

qual consta a data para PROGRESSÃO DE REGIME o dia 29/08/2017, 

OFICIE-SE o Centro de Detenção Provisório para que emita o atestado de 

conduta carcerário do reeducando, com urgência.Intimem-se Ministério 

Público e a Defensoria Pública, para manifestação.Após, volvam-me os 

autos conclusos para análise e homologação do cálculo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175313 Nr: 6954-16.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar de Oliveira Valentim, Lucas Santos 

Valentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:18255/B

 DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIAInexistindo questões preliminares, 

recebo a Denúncia ofertada em face de LINDOMAR DE OLIVEIRA 

VALENTIM e LUCAS SANTOS VALENTIM, por, preliminarmente, vislumbrar 

a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.Considerando os critérios do 

art. 56 da Lei nº 11.343/2006, consigno que o procedimento será o 

específico para os delitos atinentes à Lei de Drogas.Determino a 

Secretaria deste juízo à apresentação de informações de antecedentes do 

acusados, fornecidas pelo Sistema de Acompanhamento Processual 

(Apolo).Comunique-se o recebimento da denúncia ao Instituto de 

Identificação bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).Ademais, não sendo 

hipótese de absolvição sumária, designo audiência de instrução e 

julgamento para 05 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 14H30MIN.2 – DO 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITOO Ministério Público, irresignado com a 

decisão que concedeu a liberdade provisória a LUCAS SANTOS 

VALENTIM interpôs recurso em sentindo estrito, com vistas a 

combatê-la.As contrarrazões devidas foram apresentadas pela i. 

Defesa.Com o objetivo de dar cumprimento ao que dispõe o art. 589, caput 

do Código de Processo Penal, os autos me vieram conclusos.Assim, 

analisando os fundamentos da referida decisão e as razões recursais 

apresentadas pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 581, inciso 

V, do Código de Processo Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição 

Federal, mantenho integralmente a decisão por seus próprios 

fundamentos.Ante todo o exposto, recebo o RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO e considerando que a sua remessa nos próprios autos ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso PREJUDICA O ANDAMENTO 

PROCESSUAL DO FEITO, DETERMINO que sejam feitas cópias para 

composição do presente recurso.Intimem-se os réus, testemunhas, 

Ministério Público, Defesa Técnica e Defensoria Pública.Expeçam-se 

cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 106636 Nr: 4846-19.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Dantas Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Vistos em correição.

Intimem-se os advogados de defesa do réu WILLIAN DANTAS DE 

OLIVEIRA (Dr. Ladário Silva Borges Filho - OAB: 8104/MT e Ramão Wilson 

Junior - OAB: OAB/MT 11702), para se manifestarem acerca da decisão 

exarada à fl. 110, em 13/03/2018, no prazo legal, sob pena de configurar 

abandono do processo e aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP e 

expedição de ofício à OAB/MT.

Caso decorrido o prazo sem manifestação do advogado, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde logo determino:

a) a incidência de multa de dez salários mínimos (art. 265 do CPP), 

devendo ser expedida certidão a ser encaminhada ao órgão competente 

para fins de cobrança;

b) a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de eventual falta 

disciplinar;

c) a intimação pessoal do acusado para constituir novo procurador no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de sua defesa prosseguir pela 

Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175399 Nr: 6986-21.2018.811.0013

 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: Adenilson Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA do reeducando 

ADENILSON RODRIGUES DA SILVA para o Centro de Detenção Provisória 

de Pontes e Lacerda/MT.Oficie-se à SEJUDH, ao CDP de Pontes e 

Lacerda/MT, à Secretaria Penitenciária de São Paulo e à Penitenciária de 

Mirandópolis/SP, unidade Nestor Canoa II, para que tomem ciência da 

decisão e tomem as providências necessárias para recambiamento do 

preso.Oficie-se ao juízo de origem solicitando a remessa do executivo de 

pena.Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Após, arquive-se, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 103020 Nr: 3356-59.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 501 de 704



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Ricardo Hentz Ramos - OAB:SP 257738

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Com o retorno das Cartas 

Precatórias, não havendo pedido de diligencias, declaro encerrada a 

instrução processual, logo, abrindo vista às partes para apresentarem 

Alegações Finais no prazo legal. II. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 169843 Nr: 4794-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Zandre da Silva, Josenildo Honorato 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 176184 Nr: 7373-36.2018.811.0013

 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: CLAUDOMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto e com o objetivo de atender também aos princípios 

da celeridade e da economia processual, AUTORIZO a transferência do 

custodiado CLAUDOMIRO DA SILVA, vez que a sua prisão ainda é em 

caráter provisório.Intime-se o custodiado da decisão, por meio de sua 

Defesa Técnica.Oficie-se à SEJUDH, ao CDP de Pontes e Lacerda/MT, ao 

juízo da ação penal e à Secretaria Penitenciária ou à Penitenciária Ozias 

Lúcio dos Santos em PACAEMBU/SP, para que tenham ciência da decisão 

e procedam ao recambiamento do preso.Solicite-se a remessa do 

executivo de pena.Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Após, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 174744 Nr: 6710-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO - OAB:8697

 Vistos em correição.

Devolvo os autos à secretaria, pois vieram conclusos para 

despacho/decisão, sem necessidade.

Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento já 

designada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 177942 Nr: 8121-68.2018.811.0013

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

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

impulsiono estes à intimação do NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

UNEMAT – Campus Pontes e Lacerda, na pessoa do Professor Luiz Emídio 

Dantas Júnior para apresentar quesitos para a realização do laudo 

pericial, no prazo de 3 (três) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUKAS RODRIGUES DE FARIAS (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a retirada do nome do promovente dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELENI SEVERINO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para requer o de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-83.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO FRANCO MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovida para cumprir o Acórdão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010842-22.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F.Q.P. BUENO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto a 

juntada do ofício oriundo da comarca de Mirassol D'Oeste no ID 15631266.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-60.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM IZIDORIO AIRES (REQUERENTE)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto a 

juntada de ID 12829174

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

UQUISLEY ROQUE TIMOTEO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE CARNEIRO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

SANDRO DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para apresentarem 

Contrarrazões aos Recursos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-61.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA LEMES DOS SANTOS CORDEIRO (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-92.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCILANIA VALADAO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovente para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62845 Nr: 1081-08.2013.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Dam de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

mat. 1.381.114 - OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada estará em usufruto de férias 

regulamentares no período de 20/03/2017 a 18/04/2017, não havendo 

tempo suficiente para análise deste feito, não obstante as incessantes 

tarefas no âmbito desta Vara, retornem os autos ao Cartório, sendo que, 

decorrido o referido período, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62568 Nr: 831-72.2013.811.0014

 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: Antonio Umbelino Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da partre autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60037 Nr: 1264-47.2011.811.0014

 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: Deoclécio Pereira Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Souza Miranda, Espólio de 

Antonio Gonçalves de Miranda, Lourival de Souza Miranda, Elson Souza 

Miranda, Rosemeire Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, Dr. Felipe Antonio Souza Lago - OAB:21.333/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576, Elson Souza Miranda - OAB:/MT - 

16.514, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 Vale destacar que a citação ocorreu em 9/9/2014 e passados mais de 04 

anos a parte vem neste momento processual, e após vários atos 

protelatórios dos requeridos, que inclusive vieram a perder o direito de 

carga dos autos por retenção injustificada do processo, neste momento 

postular por redesignação da presente instrução ser mais um ato 

protelatório. Ademais, ao réu revel compete intervir no processo em 

qualquer fase processual, recebendo o processo no estado em que se 

encontra. Razão pela qual indefiro o pedido. Com relação ao pedido de 

desistência da requerida Rosimeire permaneço os autos conclusos para 

análise. Vislumbra-se que neste ato fora realizada a colheita do 

depoimento pessoal do requerente, bem como dos requeridos Lourival de 

Souza Miranda, Rosemeire Souza Miranda e Elson Souza Miranda e, por 

conseguinte, realizou-se a inquirição das testemunhas arroladas pela 

parte autora e pelo representante dos espólios, conforme arroladas às fls. 

106 e 175. Ademais, DEFIRO os pedidos em relação às juntadas de 

procurações dos advogados dos requeridos neste ato, bem como 

CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias ao advogado do inventariante para 

juntada de procuração e o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

atestado médico da testemunha Oto Souza Porto e com indicação de data 

para oitiva da mesma, ante o noticiário de que o mesmo encontra-se 

enfermo, internado na Santa Casa, sob pena de indeferimento de sua 

oitiva, e encerramento da instrução processual por se tratar de processo 

incluso na META2 do CNJ. Cumpra-se, com urgência vez que se trata de 

processo meta 02, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62845 Nr: 1081-08.2013.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Dam de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

mat. 1.381.114 - OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 Processo nº 1081-08.2013.811.0014 (Código nº 62845)

Execução Fiscal

Exequente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis
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Executado: Valdeir Dam de Lima

Vistos etc.

Tendo em vista o conteúdo da certidão inclusa (fls.31), intime-se a parte 

executada sobre a existência do Núcleo da Defensoria Pública Estadual no 

âmbito da Comarca de Poxoréu (MT), fato torna prescindível a nomeação 

de defensor dativo.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 13 de setembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27865 Nr: 368-38.2010.811.0014

 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 Magnólia Ramos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - OAB:MT 

17.210-A

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73141 Nr: 63-10.2017.811.0014

 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: Weber Barbosa Silverio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

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

Silva - OAB:MT/8184-A

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72501 Nr: 1880-46.2016.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaik Weverton Soares Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73582 Nr: 296-07.2017.811.0014

 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: Juliano Cesar Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61762 Nr: 51-35.2013.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Camargo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Subprocurador-Geral Fiscal - OAB:3.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 51-35.2013.811.0014 (Código 61762)

VISTO,

Ante a suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública Estadual nesta 

comarca, por tempo indeterminado, NOMEIO o advogado BENJAMIN DE 

OLIVEIRA - OAB/MT 5.041 como dativo da parte executada, devendo este 

ser intimado para, em 05 (cinco) dias, declinar nos autos se aceita a 

honrosa nomeação.

 Desde já, aceito o encargo, ARBITRO ao defensor nomeado o valor de 03 

URH a serem pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão da sua atuação 

no feito, conforme tabela da OAB/MT, devendo o mesmo apresentar 

embargos à execução, no devido prazo legal.

INTIME-SE, pessoalmente, o advogado supramencionado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71563 Nr: 1357-34.2016.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMS Comércio e Distribuidora Ltda ME, 

Vaneide Maércia da Silva Pagnussat, Vander Marcio Kliemascheysk da 

Silva, Amanda Silva Pagnussat, Vander Márcio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1357-34.2016.811.0014 (Código 71563)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de VMS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Instada a se manifestar, a fazenda exequente informa sua desistência 

quanto a presente execução, tendo em vista o cancelamento da CDA. (fl. 

35).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se dos autos que o executado requer a desistência da presente 

ação, face o cancelamento do débito (CDA Nº. 20142342).

Por isto posto, JULGO EXTINTA, por sentença a execução, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 26, da Lei 6.830/80, face o 

cancelamento do débito.

Por conseguinte, DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras, ou 

desbloqueio de contas relacionadas a este feito, ante o cancelamento do 

débito, conforme fls. 35/36, devendo ser expedido o necessário para 

tanto.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 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

 “Vistos etc. Primeiramente, DEFIRO a juntada de substabelecimento da 

advogada das partes autoras, bem como HOMOLOGO o pedido de 

desistência das testemunhas Francisco José Lino Bezerra e Antônio 

Pereira Cirilo. Ademais, com relação ao requerimento de depoimento 

pessoal constato que a decisão de fl 154 foi contraditória ao deferir e 

indeferir ao mesmo tempo o depoimento das partes, sendo o depoimento 

pessoal um meio de prova a havendo requerimento do requerido não há 

motivo apto a ensejar seu indeferimento, razão pela qual revogo a parte 

final da decisão de fl. 154 onde menciona o indeferimento. Por outro lado, 

considerando que o depoimento pessoal é ato personalíssimo não pode 

ser exercido por procurador, conforme preceitua o NCPC em seus artigos 

385 e seguintes e a jurisprudência do TJSP AI 1289423620128260000 SP. 

Assim, redesigno a presente audiência para o dia 22/10/2018 às 14h00, 

expeça-se mandado de intimação das autoras para comparecimento ao 

ato sob pena de confissão e revelia. Saem os presente intimados da 

redesingação devendo comparecer independente de intimação sob pena 

de preclusão. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67914 Nr: 1153-24.2015.811.0014

 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: Alécio de Morais Oliveira, Cláudia Genoud Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doroteu Sodré dos Santos, Elzita 

Sodré de Oliveira, Ambrósio Ferreira dos Santos, Osvaldo Luiz Rubin 

Pasqualotto, Adelino Joaquim de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA MANSO 

GOMES - OAB:15101/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 “Vistos. De início, DEFIRO o pedido de substituição da testemunha da 

parte autora, conforme supra pugnado. Ademais, considerando a 

ausência da Curadora Especial nomeada à fl. 78, reduzo o valor 

anteriormente arbitrado a mesma para 2/5, visto que a mesma apresentou 

aos autos contestação, contudo, não compareceu ato e, assim, REVOGO 

sua nomeação e, NOMEIO o advogado ADALBERTO LOPES DE SOUZA – 

OAB/MT 3948, apenas para acompanhar o ato, arbitrando para tanto o 

valor de 01 (um) URH ao mesmo. Por conseguinte, vislumbra-se que neste 

ato fora realizada a inquirição das testemunhas arroladas pela parte 

requerente e, considerando que não houve requerimento de diligências 

pelas partes, razão pela qual, DOU POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. No mais, considerando que a parte autora apresentou 

alegações finais remissivas, permaneço os autos conclusos em Gabinete 

para prolação de sentença. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72285 Nr: 1751-41.2016.811.0014

 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: Rosa Lopes da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila dos Santos Uchiyama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Lopes de Souza - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 “Vistos etc. Vislumbra-se que neste ato fora realizada a inquirição das 

testemunhas da parte requerida, bem como, realizou-se a inquirição das 

testemunhas Nivaldo Lopes Rodrigues e Antônio Vitor da Silva arroladas 

pela autora, qualificadas como testemunhas do juízo, visto que 

encontra-se precluso o direito da parte autora de produzir novas provas. 

Deste modo, considerando que a parte requerida arrolou duas 

testemunhas que não residem nesta comarca, DETERMINO a expedição de 

Carta Precatória para oitiva das mesmas, nos endereços acostados às fls. 

198/199. Por fim, com o retorno da missiva, dê-se vistas dos autos à parte 

autora e à parte requerida, consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, em consonância com o artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, 

para a apresentação de memoriais finais escritos. Após, façam os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73159 Nr: 75-24.2017.811.0014

 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: Adelaildes Pereira de Miranda, Adjair Pereira de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio, Lindberg 

Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Ferreira Gomes Filho - 

OAB:12118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/O, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 

23703/O, Marianna Ramos de Oliveira - OAB:23.546/0 OAB/MT, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651, Willian Xavier 

Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Vistos. De início, HOMOLOGO o pedido de desistência das testemunhas 

da parte requerida, bem como da parte autora. Ademais, vislumbra-se que 

neste ato foi realizada tentativa de acordo entre as partes, ficando o ato 

suspenso das 14h00min às 16h40min (MT) para que as mesmas se 

deslocassem até o local discutido no feito para que pudessem demarcar o 

local e realizar uma possível divisão, contudo, a autocomposição restou 

infrutífera. Por conseguinte, foi realizada a instrução do feito procedendo 

a colheita do depoimento pessoal das partes e a inquirição das 

testemunhas presentes. No mais, considerando que não houve 

requerimento de diligências pelas partes, razão pela qual DOU POR 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Deste modo, defiro o pedido 

das partes e, assim, converto as alegações finais orais em formas de 

memoriais e determino à vistas dos autos à parte autora e à parte 

requerida, consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias cada, em 

consonância com o artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a 

apresentação de memoriais finais escritos. Após, façam os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.”.”

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30963 Nr: 1718-67.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO VALE DO PARAIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUAIR MORAES ANDRADE - 

OAB:7.169 OAB/GO

 Intimo as partes para que tomem ciência da perícia grafotécnica a ser 

realizada no dia 22/10/2018 às 13:00 horas na secretaria desta vara.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66018 Nr: 2307-83.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA, 
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JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS, JULIO DA SILVA 

PETZOLD, JUSTINO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Devolução dos autos (Carga rápida)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69796 Nr: 1014-44.2017.811.0033

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPODS, MSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO 

- OAB:23690/O

 PROCESSO: 1014-44.2017.811.0033

CÓDIGO: 69796

REQUERENTE: JOÃO PAULO OLIVEIRA DA SILVA

REQUERIDO: TAIS REGINA SILVA ALMEIDA

DESPACHO

 Vistos em correição.

Sobre o peticionado pela parte autora à fl. 41, manifeste-se a requerida, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63252 Nr: 751-46.2016.811.0033

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE RIBEIRO PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 3. Ante o exposto, considerando o cometimento de outro crime e falta 

grave pela reeducanda durante o cumprimento de sua pena, REGRIDO o 

regime prisional de CLAUDETE RIBEIRO PRATES para o fechado, nos 

termos do art.118, inciso I, da Lei de Execução Penal e Súmula 526 do 

STJ.4.  Cumpra a Secretar ia  Jud ic iár ia  as  seguin tes 

providências:a)Expeça-se mandado de prisão em desfavor da 

recuperanda, devendo seu cumprimento ser deprecado ao Juízo da Vara 

Única da Comarca de Nortelândia/MT, onde encontra-se 

segregada.b)Desentranhe-se a guia de execução de fl. 05 (em nome de 

Vilson Carlos Gava), porque estranho ao feito, procedendo sua juntada no 

respectivo processo executivo de pena e substituindo-a pela guia de 

execução penal definitiva (correta), qual seja, da recuperanda CLAUDETE 

RIBEIRO PRATES.c)Intime-se, via Dje, a defesa técnica da recuperanda do 

inteiro teor da presente decisão (advogado Antônio Marcos 

Lopes).d)Cientifique-se o representante do Ministério Público.e)Após, 

proceda-se novo cálculo de liquidação de pena privativa de liberdade.f)Em 

seguida, abra-se vista ao Ministério Público e a Defesa Técnica para 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o novel cálculo de pena, 

sob pena de concordância tácita.g)Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22225 Nr: 2082-44.2008.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIZE HELENA TARTAROTTI GREZZANA, ESPOLIO 

DE TOMAZ DE JESUS MARIA GREZZANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SILVA BARROS, ANTENOR 

MICHELON, ITAMAR MICHELON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA SANCHES CASATI - 

OAB:9422/MT, NAIARA DIAS FIUZA - OAB:9029/MT, TATIANA 

FIUMARO TOSTA KONAGESKI - OAB:9402 - B/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Brasnorte/MT, no dia 01/10/2018 às 15:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22225 Nr: 2082-44.2008.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIZE HELENA TARTAROTTI GREZZANA, ESPOLIO 

DE TOMAZ DE JESUS MARIA GREZZANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SILVA BARROS, ANTENOR 

MICHELON, ITAMAR MICHELON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA SANCHES CASATI - 

OAB:9422/MT, NAIARA DIAS FIUZA - OAB:9029/MT, TATIANA 

FIUMARO TOSTA KONAGESKI - OAB:9402 - B/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de São José do Rio Claro/MT, no dia 09/08/2016 às 

16:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81322 Nr: 2110-60.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 3. Ante o exposto, não sendo o caso de rejeição liminar [CPP, art. 395] e 

ou absolvição sumária [CPP, art. 397], com fundamento no art. 56, da Lei 

11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA em face de APARECIDO GONÇALVES 

DE ANDRADE, vulgo “CIDÃO”, qualificado(s) nos autos, pelos crimes de (i) 

tráfico de drogas por importar, exportar, remeter, preparar, produzir, 

fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 

consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e também por 

semear, cultivar ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em 

matéria-prima para a preparação de drogas [artigo 33, caput, c/c art. 33, § 

1º, inciso II, ambos da Lei 11.343/06], e (ii) posse irregular de arma de fogo 

de uso permitido [art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003], em concurso 

material [art. 69, caput, do Código Penal].4. Cumpridas as formalidades 

legais e dando seguimento ao trâmite processual, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 (nove) de outubro de 2018, às 

15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 624-50.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR VALERIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem no feito, notadamente 

em relação ao cálculo de pena de fl. 313 e certidão de fl. 314, requerendo 
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o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81931 Nr: 2333-13.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ZANATA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON TEIXEIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/PR 41.523, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:OAB/PR 

18.318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81322 Nr: 2110-60.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 (...)4. Cumpridas as formalidades legais e dando seguimento ao trâmite 

processual, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 

(nove) de outubro de 2018, às 15h00min.5. Cumpra a Secretaria Judiciária 

as seguintes providências:a)Cite(m)-se e requisite(m)-se o(s) 

acusado.b)Intimem-se (ou Requisite(m)-se, no caso de policiais) as 

testemunhas arroladas na denúncia e na(s) defesa(s) preliminar (es).Em 

se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes fora 

desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).c)Cadastre-se (se 

necessário) e intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) subscritor(a/s) da 

resposta à acusação de fls. 48/55, sobre o inteiro teor da presente 

decisão, bem como para comparecer na audiência.d)Ciência ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81322 Nr: 2110-60.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 4. Cumpridas as formalidades legais e dando seguimento ao trâmite 

processual, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 

(nove) de outubro de 2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28994 Nr: 2873-42.2010.811.0033

 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: TAR, VAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61465 Nr: 2468-30.2015.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZMAR ZANOTTO, WALDERES PAGANELLA 

ZANOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR MICHELON, ANTENOR MICHELON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ L. DE FELIPPO - 

OAB:78.794/RS, JUAREZ CARLOS MARIN - OAB:44.235/RS, MARCO 

ANTONIO GARCIA - OAB:48.940/RS, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO os itens “2” e “3” da petição de fls. 83/84 [citação dos 

requeridos por meio de oficial de justiça com oferecimento de meios], 

porque frustrada a citação pelos correios conforme avisos postais 

(negativos) de fls. 72-verso e 80/80-verso.

2. INDEFIRO o item “4” da petição de fls. 83/84 [expedição de um único 

mandado de citação para mais de um processo], por ausência de previsão 

legal e por tratar de ato processual (citação) referente a fatos de direito 

com consequências processuais distintas, devendo a parte requerente 

formular pedido (citação por oficial de justiça) no respectivo processo.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do(a/s) parte autora sobre o 

inteiro teor da presente decisão e para que, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, recolha as custas correspondentes à diligência do oficial de justiça 

para citação.

b) Decorrido o prazo, sem manifestação da parte autora, e ou juntada a 

certidão do senhor oficial de justiça, certifique-se e voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 624-50.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR VALERIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos em correição.

1. Abra-se vista ao Ministério Público e a Defesa Técnica, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem no feito, notadamente em relação 

ao cálculo de pena de fl. 313 e certidão de fl. 314, requerendo o que 

entender de direito.

2. Cumprida essa providência, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000598-25.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DOS ANJOS MEDEIROS CATTA PRETA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000598-25.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Busca e 

Apreensão Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 

Requerido: Rosangela dos Anjos Medeiros Catta SENTENÇA – SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXTINÇÃO – DESISTÊNCIA – [10463] Vistos em 

correição. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de 

liminar, proposta em 17.09.2018 por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda. em desfavor de Rosangela dos Anjos Medeiros Catta, 

aduzindo que a parte ré integra o(s) grupo(s)/cota(s) de consórcio(s) nº 

8618/429, no qual a requerente é administradora, e, em virtude da 
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contemplação, a requerida adquiriu o seguinte bem: UM AUTOMÓVEL – 

MARCA: FIAT, MODELO: PUNTO ESSENCE 1.6, CHASSI: 

9BD11812EC1209975, COR: PRETA, ANO: 2012/2012, PLACA: OBG9148, 

RENAVAN: 484483170. Narra o requerente que, visando garantir a dívida 

remanescente, o(a) réu(ré) assinou um contrato de garantia fiduciária, 

transferindo à administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do 

bem. O autor narrou, ainda, que o(a) requerido(a) tornou-se inadimplente, 

deixando de pagar as prestações, sendo constituído em mora por 

intermédio de notificação extrajudicial e, até a data da propositura do 

presente feito, persiste a inadimplência. Por fim, afirmando estarem 

presentes os requisitos legais, o Requerente requereu a concessão da 

liminar de busca e apreensão do bem acima descrito. Contudo, a 

instituição requerente, em 21.09.2018, formulou pedido de homologação de 

desistência da ação, e por extinção do feito sem resolver o mérito, porque 

as partes transigiram extrajudicialmente [Petição de Id nº 15471428]. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Porque ausentes citação e 

contestação, não resta alternativa senão homologar a postulação e 

extinguir o processo sem apreciação do mérito. 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, VIII, ambos do Código 

de Processo Civil, homologo a desistência da ação e, como tal, extingo o 

processo, sem julgamento de mérito. 4. Deixo de proceder a baixa de 

restrição junto ao sistema RENAJUD e a comunicações aos órgãos 

competentes (SERASA e afins), porque inexiste no feito decisão judicial, 

neste sentido, proferida por este Juízo. 5. Custas e despesas 

processuais, acaso existentes, pelo requerente (CPC/2015, art. 90). Sem 

verba honorária, uma vez que não houve citação, tampouco manifestação 

processual da parte requerida. 6. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição. 

Publicada com a inserção no PJe. Dispensado o registro da sentença (art. 

317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o patrono do autor. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro, 28 de setembro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-18.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000161-18.2017.8.11.0033 REQUERENTE: NAIR DE 

SOUZA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A DESPACHO Visto. Cientifiquem-se 

as partes do retorno dos autos. Nada sendo postulado em 5 (cinco) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 3 de setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-97.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 8010100-97.2017.8.11.0033 REQUERENTE: FLORISVALDO DE 

ASSIS VIEIRA REQUERIDO TELEFONICA BRASIL DESPACHO Vistos, 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo requerido, em 

5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 28 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-45.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GODOI FERREIRA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Certidão Considerando 

que não houve expedição de citação/intimação recamarco a audiência de 

conciliação para o dia 08 de novembro de 2018 às 13:40. SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO, 28 de setembro de 2018. ADRIANA CALHEIROS MORETTI 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-43.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON ANTUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 08 de novembro de 2018 , às 14:00 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 28 de setembro de 2018. 

ADRIANA CALHEIROS MORETTI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-49.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

FABIO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Certidão Serve a 

presente certidão para intimação da parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca dos 

valores depositados nos autos. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 28 de 

setembro de 2018. ADRIANA CALHEIROS MORETTI Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, 

RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - 

CEP: 78435-000 TELEFONE: (65) 33861577

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-45.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GODOI FERREIRA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Certidão Considerando 

que não houve expedição de citação/intimação recamarco a audiência de 

conciliação para o dia 08 de novembro de 2018 às 13:40. SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO, 28 de setembro de 2018. ADRIANA CALHEIROS MORETTI 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL 
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BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 TELEFONE: (65) 33861577

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61201 Nr: 1792-63.2017.811.0049

 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: ALZELINO GOMES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 12/11/2018, às 15:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000224-58.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

CARLOS PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WALISSON OLIVEIRA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

KAROLINE OLIVEIRA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCAS OLIVEIRA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CartPrec 1000224-58.2018.8.11.0049 - Minutar despacho - inicial Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado. Proceda a equipe multidisciplinar deste 

Juízo a elaboração de estudo psicossocial nas residências indicadas 

nessa missiva com a máxima urgência. Oficie-se ao Juízo deprecante com 

as informações necessárias. Após, observadas as formalidades legais, 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante, com as homenagens de estilo 

e baixas necessárias. Expeça-se o necessário. Às providências. Vila 

Rica, 27 de setembro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51639 Nr: 1699-71.2015.811.0049

 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: DEMAX - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALVES FERREIRA, HENRIQUE 

MEDEIROS DA CRUZ, AIRTON CAPITANIO, JOE LUIZ BERLATO 

ZANCHETIN, JOÃO BIAZÃO BASSO, ADÃO BIAZÃO BASSO, GERALDO 

VIGOLO, JOSÉ VIGOLO, AGOSTINHO VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:25577/GO, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15995/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora através de 

seu advogado, para encaminhar via e-mail o resumo da inicial, para fins de 

expedição de edital de citação, conforme determinação de fls. 492.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61919 Nr: 2195-32.2017.811.0049

 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: WILSO BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora atraves de 

seu advogado, para comparece a perícia médica designada para o dia 

3/10/2018, às 14:00horas, no PSF - Mario da Silva Carvalho, situado na 

Rua Jurandir Berte, s/nº, Centro, Santa Terezinha/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61385 Nr: 1895-70.2017.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO LUIS GRASEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER APARECIDO REINALDO 

- OAB:316.165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da proposta de honorários apresentada face a 

contraproposta oferecida pela exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58640 Nr: 512-57.2017.811.0049

 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: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMILLES WILMA VAZ DA 

SILVA SZARESKI - OAB:22251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da contestação apresentada as fls. 28/32, conforme 

determinado as fls. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57281 Nr: 2651-16.2016.811.0049

 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: JOÃO ALCELIM SÁ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DE PAULA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da devolução da carta precatória juntada aos autos as fls. 

33/34, a qual não obteve êxito em sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66238 Nr: 1702-21.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO LUZ SANTOS, MARIA AUXILIADORA 

CARVALHO CAMARGO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASS. DO ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171/MS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte reconvinte/ requerida para, 

querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da impugnação de fls. 

76/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47098 Nr: 1067-79.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS FAGUNDES DA SILVA JUNIOR, 

EVANDRO DEL SANT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da correspondecia devolvida, motivo desconhecido (fls. 81 

verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64391 Nr: 3290-97.2017.811.0049

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIO DOS SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171/O

 Vistos.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de Clesio dos Santos Vieira, em face da decisão 

que concedeu o benefício da liberdade provisória ao acusado (fls. 47/49).

Considerando a certidão informando o trânsito em julgado do acórdão (fls. 

86), determino o traslado da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (fls. 74/82) para os autos da ação penal de nº 

2356-76.2016.811.0049 – código: 56701.

No mais, arquivem-se os presentes autos com as baixas devidas.

Às providências.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35204 Nr: 1128-79.2014.811.0035

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augustinho Couto Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leliane Krauspenhar Pinto - 

OAB:18.679-B, Rogério Couto Carvalho Araújo - OAB:OAB/MT 

11.953B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 IMPULSIONO os autos a autora para que apresente resposta ao recurso 

da parte requerida, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39387 Nr: 994-18.2015.811.0035

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Flaecia da Silva Santos, Ivanildo do Nascimento Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 994-18.2015.811.0035-ID-39387

ESPÉCIE: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Flaecia da Silva Santos e Ivanildo do Nascimento Santos

PARTE RÉ: Fabiana dos Santos Filiação: Maria Marina dos Santos Martins, 

data de nascimento: 10/03/1995, brasileiro(a), natural de Marechal 

Deodoro-AL, solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar Incerto e Não 

Sabido

CITANDO(A, S):

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/07/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

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 

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: Trata-se da AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE 

GUARDA interposta por FLAECIA DA SILVA SANTOS, brasileira, 

portadora da cédula de identidade n.º 2612855-1 SSP/MT e do CPF n.º 

055.716.451-64, residente e domiciliada, na Avenida Siqueira Campos, s/n, 

Bairro Boa Esperança, CEP 78770-000, Alto Garças-MT, telefone (66) 

9917 7088, e IVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS, residente e 

domiciliado no Sitio Celina (Chácara do Zé Vieira), localizado as margens 

da BR 364, Zona Rural de Alto Garças – MT, telefone (66) 9939 7856 em 

face de FABIANA DOS SANTOS, atualmente em local incerto e não sabido, 

alegam os requerentes que A REQUERENTE, FLAECIA DA SILVA 

SANTOS, acima qualificada, exerce a guarda de fato de sua sobrinha a 

menor TAINÁ DOS SANTOS NASCIMENTO, nascida em 10/07/2014, filha 

de FABIANA DOS SANTOS, desde quando a menor tinha apenas 02 (dois) 

meses de vida. O REQUERENTE VANILDO DO NASCIMENTO SANTOS, 

exerce a guarda de fato de sua filha ISLAINE NASCIMENTO DOS SANTOS, 

nascida em 20/04/2012, desde que se separou da requerida FABIANA 

DOS SANTOS. Os fatos acima alegados foram atestados pelo Conselho 

Tutelar desta cidade, que ainda relatou a existência de fortes vínculos de 

afeto e afinidades entre a partes, e as boas condições de moradia e 

higiene da residência dos REQUERENTES Assim, verifica-se que os 

menores estão sendo devidamente tutelados, tendo em vista que os 

REQUERENTES fornecem todo amor e carinho, além de todas condições 

necessárias ao pleno desenvolvimento das crianças, foi pleiteada A 

concessão liminar da guarda das menores aos REQUERENTES, a fim de 

que a menor TAINÁ DOS SANTOS NASCIMENTO permaneça na 

responsabilidade de sua tia FLAECIA DA SILVA SANTOS, e a menor 

ISLAINE NASCIMENTO DOS SANTOS permaneça com seu genitor 

IVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS a inicial foi recebida e foi 

determinada a citação editalícia, da requerida Fabiana dos Santos para 

responder a ação, no prazo legal.

DESPACHO: Vistos etc.Cite-se a requerida FABIANA DOS SANTOS via 

editalícia, nos termos do artigo 256, inciso II, do NCPC, fixando-o pelo 

prazo de 30 (trinta) dias no átrio do fórum. Destarte, decorrido o prazo da 

citação editalícia sem manifestação da parte requerida e em respeito aos 

princípios da ampla defesa e contraditório nomeio como curador especial o 

advogado dativo Dr. MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ – OAB/MT Nº 

11.759, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o defensor 

constituído de seu munus, cientificando-o das obrigações e restrições 

constantes dos itens 1.12.5, 1.12.6 e 1.12.6.1 da CNGCJ/MT, para que 

apresente a defesa da executada. No mais, tendo em vista que o genitor 
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das menores não fora encontrado no endereço de Alto Taquari/MT, 

conforme juntada de carta precatória à ref. 55, intime-se pessoalmente a 

parte autora para que informe o atual paradeiro de IVANILDO DO 

NASCIMENTO SANTOS e da menor ISLAINE NASCIMENTO DOS SANTOS. 

Quanto ao pleito de apreciação do pedido liminar, postergo sua análise 

para momento posterior à manifestação ministerial. Assim, abra-se vista 

dos autos ao MPE, tendo em vista a ausência de manifestação do ente 

nesses autos. Após, voltem conclusos. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz 

de Direito

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 27 de setembro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40734 Nr: 1534-66.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 IMPULSIONO os autos ao advogado Renan Araújo Gouvêia Martins, para 

que apresente resposta a acusação em favor do denunciado, que 

declarou no ato de sua citação ser o nobre causídico seu defensor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39256 Nr: 935-30.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ambrózio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

expedição das RPVs nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33918 Nr: 12-38.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Acácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 Código nº: 33918

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de habilitação de herdeiro na qualidade de sucessor do 

autor falecido, nos termos do art. 112 da Lei nº. 8.213/91 c.c art. 688 do 

NCPC, conforme requerido em petição, devidamente instruída com a 

documentação necessária, fls. 115/123.

 Intime-se a herdeira em termo de prosseguimento do feito, requerendo o 

que dê direito.

 Alto Garças/MT, 13 de Julho de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34142 Nr: 224-59.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32787 Nr: 1152-44.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34995 Nr: 948-63.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Pinto de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57029 Nr: 1376-06.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FBGDS, EBGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDSMM, VMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA OVIEDO MILANDRI - 

OAB:OAB/MS 17.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para redesignar Sessão de Mediação/Conciliação 

para o dia 12.11.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora 

intimada através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38806 Nr: 772-50.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO HENRIQUE VACCARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedidos manejado pelo Ministério Público em face de Cristiano Henrique 

Vaccaro da Silva e, via de consequência, ABSOLVO o acusado, 

qualificado nos autos, ante a falta de provas para condenação, nos 

termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.Dispensado o registro 

na forma do Provimento 42/08/CGJ. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público e DPE.Às providências.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 45743 Nr: 1946-60.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim D' Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação Penal Pública proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em desfavor de JOAQUIM D' ALMEIDA, pelo suposto delito 

capitulado no artigo 147, do Código Penal, aplicando-se as disposições da 

Lei 11.340/2006.

A denúncia fora recebida à ref. 04 dos autos.

Devidamente intimado, o acusado apresentou resposta à acusação à ref. 

12.

Designou-se audiência de instrução e julgamento à ref. 17 dos autos, 

sendo realizada à ref. 46.

O MPE ofertou alegações finais à ref. 53, pugnando pela absolvição do réu 

por insuficiência de provas.

Alegações finais do réu à ref. 67, pugnando pela absolvição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem. Examinando os autos verifico que o acusado fora denunciado 

pelo suposto delito capitulado no art. 147 do Código Penal, aplicando-se as 

disposições da Lei 11.340/2006.

Com razão o D. Parquet.

 Nenhuma prova robusta restou produzida sob o crivo do contraditório, 

apta a legitimar a condenação do denunciado pelo delito previsto no 147 

do Código Penal. Assim, de rigor a absolvição do denunciado.

Ocorre que a autoria delitiva não restou suficiente demonstrada a ponto de 

embasar a prolação do édito condenatório.

Em que pese a vítima em sede inquisitorial declarar que o acusado teria 

ingerido bebida alcoólica e a ameaçado, verifica-se que os policiais não 

confirmaram a versão da vítima, uma vez, que afirmaram que o acusado 

não aparentava ter feito uso de bebida alcoólica. (ref. 02 e 46)

Outrossim, a testemunha Denis Rodrigues Berigo, policial civil, afirmou em 

seu depoimento prestado na fase judicial que a vítima poderia estar 

criando toda a situação a fim de prejudicar o acusado. (ref. 46)

A testemunha Rodrigo Aparecido de Oliveira, policial militar, informou que 

apenas deu apoio para polícia civil, não sabendo precisar o teor das 

ameças que acusado teria proferido em face da vítima. (ref.46)

Por fim, percebe-se que os indícios de autoria delitiva colhidos em sede 

inquisitorial não foram corroborados em juízo, razão pela qual é imperiosa 

a absolvição da acusado.

No processo penal, a prova válida para a condenação do réu é aquela de 

certeza inconcussa, estreme de dúvidas quanto à autoria do crime e 

jamais de probabilidade. Meras suposições não podem acarretar 

condenação no âmbito criminal.

 Neste sentido, tem se manifestado nossos Tribunais:

 RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A 

prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e 

robusta, sem o que se impõe a absolvição do agente. (TJ-MG - APR: 

10208080032120001 MG , Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de 

Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 25/06/2013). (destaquei).

Nesta esteira, apesar da existência de indícios que pairam contra a 

denunciado, na ausência de provas firmes e robustas, de rigor a 

incidência do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do 

denunciado por falta de provas.

 DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedidos manejado pelo Ministério Público em face de JOAQUIM D' 

ALMEIDAe, via de consequência, ABSOLVO o acusado, qualificado nos 

autos, ante a falta de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII 

do Código de Processo Penal.

Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público e DPE.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 38941 Nr: 823-61.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perlita Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Costa Gasparini - 

OAB:11809/MS

 Vistos em correição,

Trata-se de embargos de declaração proposta por Perlita Alves da Silva 

em razão da sentença proferida na referência 06.

Aduz o embargante que este juízo procedeu, resumidamente, em “error in 

judicando”, ao julgar extinto o processo, ante o reconhecimento da 

prescrição.

Contudo, a pretensão de reexame da matéria é vedado em sede de 

embargos de declaração.

Inexiste na sentença embargada qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade, consoante os termos do art. 1022, do NCPC.

Assevera-se que os embargos declaratórios não se prestam a veicular 

insatisfações quanto ao conteúdo da sentença embargada. Não são via 

processual para reexame do decidido ou dos elementos e provas dos 

autos. Têm a sua finalidade direcionada e limitam-se a corrigir defeitos 

inerentes à sentença embargada. Visando aperfeiçoá-la, sanando 

obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1022 do NCPC, inviável a 

manifestação de inconformismo veiculada sob a forma desses pretensos 

vícios.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Por todo o exposto, conheço, mas rejeito os Embargos Declaratórios 

opostos.

Intimem-se

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16414 Nr: 771-69.2007.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linck SA Equipamentos Rodoviários e Industriais, Luiz 

Emídio Dantas Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Carlos Fernando Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Barbosa Garcia - 

OAB:1854/GO, Luiz Emídio Dantas Júnior - OAB:7400-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernando 

Alves - OAB:83161/SP

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 368, que serve a presente 

para fins de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

juntar aos autos o cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34565 Nr: 417-63.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Freitas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 
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Leal - OAB:14398/MT

 Cód. nº 34565

I – Apresentada resposta à acusação (fls. 553), verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/10/2018, às 

12h30min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50479 Nr: 2147-07.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA CARRIJO ME, Vania Maria 

Carrijo Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 50479

Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no percentual de 

10% (dez) por cento sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos 

processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem 

necessários para a satisfação da obrigação.

Saliento que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do 

art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

 Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do Novo 

Código de Processo Civil, que servirá também aos fins previstos no art. 

782, §3º, do mesmo código.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51356 Nr: 246-62.2017.811.0084

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAULO CAVALCANTE TRAVEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:21488/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º).

 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

 3.3) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, caso não haja 

autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a 

contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (CPC/2015, art. 344).

 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) 

(CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à 

audiência supra designada, consignando ser obrigatória a presença de 

ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, 

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir.

 4.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

 5) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise 

acerca de eventual homologação.

 6) Caso não haja composição, após o aporte de resposta aos autos, com 

ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

os fins do art. 347 do CPC/2015.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54570 Nr: 208-16.2018.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alberto Macedo de Mendonça, José Luiz 

Macedo de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação.Custas e 

honorários já pagos.Proceda-se a expedição de oficio ao 1º Serviço 

Notarial e Registral de Apiacás/MT, para que providenciem o cancelamento 

da hipoteca R-5/1994 da Matrícula n. 1.994.Defiro o pedido de 

levantamento dos valores depositados (Ref. 13).Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32849 Nr: 474-23.2006.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Benedito Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Processo: 474-23.2006.811.0084 Código: 32849 Vistos. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais ofereceu denúncia em desfavor de WALTER BENEDITO SOARES 

pela prática em tese do delito tipificado no art. 1º, I, “a”, da Lei 9455/97. É o 

relato do necessário. Decido. Pois bem, compulsando detidamente os 

autos, verifico que, de fato a nobre advogada fora nomeada para 

patrocinar a defesa do denunciado (fls. 105), apresentando defesa prévia 

(fls. 106), e o representando em audiência (fls. 126), no entanto, a mesma 

já havia declinado sua nomeação, conforme petição de fls. 127. Assim, 

tendo em vista a atuação da nobre advogada, arbitro os honorários 

advocatícios em 02 (dois) URH, conforme a tabela da OAB/MT. Determino 

a expedição da devida certidão em favor da advogada Drª Ana Maria 

Fernandes de Andrade Vincenzi, OAB/MT 4931. Igualmente, diante do 

declínio de nomeação da nobre advogada (fls. 127), observo que fora 

nomeado o Drº Dionir Adriano Contreira às fls. 128 para prosseguir na 

defesa do denunciado, tendo o mesmo representado o denunciado em 

audiência (fls.128). Assim, tendo em vista a atuação do nobre advogado, 

arbitro os honorários advocatícios ao patrono da parte denunciada em 01 

(um) URH, conforme a tabela da OAB/MT. Determino a expedição da 

devida certidão em favor do advogado Dr. Dionir Adriano Contreira, 

OAB/MT 22337/O. Portanto, tendo em vista o declínio de competência, com 

a devida remessa dos autos à justiça militar, revogo a nomeação do nobre 

advogado. No mais, DETERMINO à secretaria da vara, que se cumpra a 

decisão de fls. 177/178. Cumpra-se, expedindo o necessário. Apiacás-MT, 

28 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30694 Nr: 2285-86.2004.811.0084

 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: Pedro Antonio Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mautra Agrícola e Colonização S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO o feito proposto por Pedro Antonio 

Morais em desfavor de Mautra Agrícola e Colonização S/A, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do 

Código de Processo Civil.Em relação às custas e despesas processuais, 

cada parte acará com os respectivos valores já desembolsados e, no 

tocante aos honorários advocatícios cada um arcará com os honorários 

de seus patronos, conforme acordo entabulado á fl. 209.Em relação a 

eventuais custas finais, DEFIRO a gratuidade da justiça formulada pelo 

requerente, ficando a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 

2º, do CPC.CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas 

as cautelas e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Apiacás-MT, 28 de setembro de 2018.Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32759 Nr: 386-82.2006.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Lucas Rodrigues Miranda, Menor, Geandra Iasmim 

Rodrigues Lima, Menor, Giovana Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto de Sousa Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:DefensorPúblico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso II e III, do CPC, haja vista o abandono da 

causa pela parte exequente.Sem custas, eis que a parte é representada 

pelo Ministério Público como substituto processual.Por fim, determino a 

Secretaria do Juízo o desapensamento da presente ação executiva em 

relação aos autos (código: 33170), tendo em vista a divergência de parte 

do polo passivo das demandas.CERTIFICADO o trânsito em julgado 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais, observando-se, no 

tocante a eventuais custas remanescentes o que dispõe a 

CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Apiacás-MT, 28 

de setembro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33170 Nr: 794-73.2006.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Mikaele Pereira Miranda, Menor, Cauan 

Pereira Miranda, Menor, Jane Silva Pereira, Genitora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto de Sousa Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:DefensorPúblico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, incisos II e III, do CPC, haja vista o abandono da 

causa pela parte exequente.Sem custas, eis que a parte é representada 

pelo Ministério Público como substituto processual.Por fim, determino a 

Secretaria do Juízo o desapensamento da presente ação executiva em 

relação aos autos (código: 32759), tendo em vista a divergência de parte 

do polo passivo das demandas.CERTIFICADO o trânsito em julgado 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais, observando-se, no 

tocante a eventuais custas remanescentes o que dispõe a 

CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Apiacás/MT, 28 

de setembro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37122 Nr: 371-40.2011.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigenio Pedro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Teixeira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 371-40.2011.811.0084 Código: 37122 Vistos. Trata-se de ação 

de execução forçada por titulo executivo extrajudicial com pedido de tutela 

antecipada proposta por EFIGÊNIO PEDRO DE CARVALHO em face de 

JOSÉ LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA. É o relato do necessário. Decido. 

Trata-se de ação de execução forçada por titulo executivo extrajudicial 

com pedido de tutela antecipada proposta por EFIGÊNIO PEDRO DE 

CARVALHO em face de JOSÉ LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA. De início, 

determino à secretaria da vara que proceda a regularização da 

representação processual, conforme procuração de fls. 140. DEFIRO o 

pedido de dilação de prazo, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias 

para trazer aos autos bens, livres e desembaraçados, passíveis de atos 

constritivos. Quanto ao pedido de consulta via BACENJUD e INFOSEG, 

postergo a análise, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a 

última atualização (24/06/2016). Ressalto que o valor atualizado deverá 

ser acostado aos autos no mesmo prazo retro mencionado. Consigno que, 

a inércia do exequente no prazo acima concedido ensejará na extinção do 

presente feito. Assim, transcorrido o prazo acima, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e volte-me concluso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Apiacás-MT, 28 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37429 Nr: 184-95.2012.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Rubio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Atanásio Rúbio Alcalde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 37429 Vistos. Trata- se de ação de abertura de inventário 

proposto por SÉRGIO RÚBIO, em face do espólio de ATANÁSIO RÚBIO 

ALCADE. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/32. À ref. 

34, fora nomeado com inventariante o requerente SÉRGIO RÚBIO, e, na 

mesma ocasião foi determinado à intimação do inventariante para prestar 

compromisso, bem como as primeiras declarações. Termo de 

compromisso aportado aos autos às fls. 36. Primeiras declarações 

apresentadas às fls. 48/54, instruído com os documentos de fls. 55/71. Às 

fls. 75/76, o inventariante apresentou as certidões negativas das 

Fazendas Municipal e Federal, assim como pleiteou por dilação de prazo 

para apresentar a certidão da Fazenda Estadual. Certidão negativa da 

Fazenda Estadual apresentada às fls. 83/84. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público manifestou às fls. 87-v o desinteresse em pronunciar-se 

nos autos, uma vez que, não há filhos menores. Às fls. 89, a Procuradoria 

Geral do Estado pleiteou pela intimação do inventariante para comprovar o 

recolhimento do ITCMD. Às fls. 91/99, acostou-se aos autos declaração de 

isenção de valores do imposto sobre transmissão causa mortis e doação 

de quaisquer bens, bem como as certidões negativas da Fazenda 

Estadual. Devidamente intimada para manifestar interesse na causa, a 

Fazenda Municipal deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 

conforme certificado às fls. 104. Instado a se manifestar, a Procuradoria 

Geral do Estado, requereu às fls. 106/108, a juntada das certidões 

negativas de débito obtidas junto à SEFAZ-MT (uma de IPVA/ICMS) e 

PGE-MT. Às fls. 112, o inventariante acostou aos autos certidão negativa 

da PGE. Às fls. 115/118, fora juntada certidão negativa, obtida junto a 

SEFAZ-MT a cerca do IPVA, bem como para fins gerais. É o relato do 

necessário. DECIDO Tendo em vista a juntada das certidões em 

consonância com o requerido às fls. 106/108, ABRA-SE vistas à 

Procuradoria Geral do Estado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37111 Nr: 360-11.2011.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdS, EINdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Processo: 360-11.2011.811.0084 Código: 37111 Vistos. Trata-se de Ação 

de Execução de Alimentos proposta por FRANCIELE NUNES DOS 

SANTOS, representada por sua genitora Elizabete Ilária Nunes da Silva, 

em face de EURICO ROSA DOS SANTOS, todos qualificados nos autos. É 

o relato do necessário. Fundamento e decido. De início, cumpre 

demonstrar o que prevê o Código de Processo Civil: Art. 922. Convindo as 

partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido 

pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a 

obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

o processo retomará o seu curso. Assim, tendo em vista a realização de 

acordo quanto ao débito pendente, objeto da presente demanda executiva, 

homologo o acordo celebrado pelas partes, e determino a SUSPENSÃO da 

presente Ação de Execução de Alimentos até o cumprimento integral da 

avença, com fulcro no art. 922 do Novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de cinco dias, informe nos autos se o acordo foi integralmente 

cumprido pela parte executada. Como consequência, revogo o mandado 

de prisão civil expedido em desfavor de EURICO ROSA DOS SANTOS. No 

mais, tendo em vista a atuação da patrona nomeada para patrocinar os 

interesses da requerente, Drª Ana Maria Fernandes Andrade Vincenzi, 

arbitro os honorários em 02 (dois) URH, nos termos da tabela da OAB/MT, 

devendo a secretaria expedir a competente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45431 Nr: 147-34.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Diante da certidão de fl. 64 em que a advogada constituída renunciou a 

nomeação em favor do patrono anterior, REVOGO o ato de nomeação da 

Dra. Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi – OAB/MT 4931, deixo de 

arbitrar honorários advocatícios, tendo em vista que não houve 

manifestação da causídica nos autos.RECONSIDERO a decisão anterior 

(fls. 55/56), a qual revogou a nomeação do Dr. Dionir Adriano Contreira – 

OAB/MT 22337, constituo o causídico para patrocinar a defesa da parte 

requerente. Devendo a Secretaria do Juízo habilitá-lo no processo.Diante 

disso, RECEBO a manifestação do referido defensor de fls. 59/60, assim, 

DETERMINO a citação edilícia do requerido, nos termos da decisão de fls. 

47/47-v.Oportunamente, tornem conclusos para deliberações.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Apiacás-MT, 28 de setembro de 2018.Tibério de 

Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34108 Nr: 642-88.2007.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Jose dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Borges da Silva - 

OAB:OAB/PR 58647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Processo nº: 642-88.2007.811.0084.

Código: 34108.

Vistos.

Tendo em vista a renúncia da causídica nomeada por motivo de foro íntimo 

á fl. 99. Nomeio a Dra. Ana Maria Hoissa Bento OAB/MT 21965/O, 

advogada militante nesta urbe, para atuar como curadora especial, na 

forma do art. 72, II, do CPC, que deverá ser INTIMADA a apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 28 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36942 Nr: 189-54.2011.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASS, AdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por Adriano 

Sousa Soares representado por sua genitora Adriana da Conceição 

Sousa em desfavor de Ivanildo Carvalho Soares, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código Processo 

Civil.Custas pelo executado.Sem condenação em honorários 

advocatícios.Diante da nomeação da Dra. Ana Maria Fernandes de 

Andrade Vincenzi para patrocinar a defesa do exequente, arbitro 

honorários advocatícios em 04 (quatro) URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT, devendo a Secretaria da Vara expedir a respectiva 

certidão.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ao ARQUIVO, com as anotações e baixas de 

estilo, observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o 

que dispõe o Provimento nº 11/2007- CGJ.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Apiacás-MT, 28 de setembro de 2018.Tibério de 

Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37440 Nr: 195-27.2012.811.0084

 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): Marcos Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Cardoso Macarevich - 

OAB:30.264/RS, Rosângela da Rosa Correa - OAB:30.820/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Processo: 195-27.2012.811.0084 Código: 37440. Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A em face de MARCOS SCHMIDT, ambos qualificados 

nos autos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de MARCOS SCHMIDT, ambos 

qualificados nos autos. Compulsando detidamente os autos, e, em que 

pese à intimação do requerido para promover o pagamento dos honorários 

em que foi vencido, conforme sentença de fls. 78/81, pode se verificar 

que transcorreu um grande lapso temporal desde o requerimento do 

cumprimento de sentença até a intimação do requerido. Assim, entendo 

por bem, intimar a parte requerente para trazer aos autos no prazo de 10 

dias o débito atualizado, bem como requerer o que entender de direito. 

Ressalto que, a intimação deverá ser realizada em nome da patrona 

constante nas fls. 82-v. Transcorrido o prazo, certifique e volte-me 

concluso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Apiacás-MT, 

28 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35108 Nr: 49-88.2009.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCLS, LGLSm, GILSm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 227, da CF e artigos 6º e 147, do 

ECA, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação 

para a COMARCA DE PARANAÍTA/MT, determinando a remessa do feito 

ao juízo da Infância e da Juventude da Comarca de Paranaíta/MT, com as 

nossas homenagens, baixas e anotações de estilo.Preclusa a via 

recursal, remetam-se os autos ao Juízo da Infância e da Juventude da 

Comarca de Paranaíta/MT.Tendo em vista a nomeação da Dra. Ana Maria 

Fernandes de Andrade Vincenzi – OAB/MT 4.931 para patrocinar os 

interesses dos exequentes, arbitro honorários advocatícios em 02 (dois) 

URH, nos termos da Tabela da OAB/MT, devendo a Secretaria da Vara 

expedir a respectiva certidão.Além disso, considerando o declínio de 

competência, com a devida remessa dos autos ao Juízo da Infância e 

Juventude da Comarca de Paranaíta/MT, revogo a nomeação da referida 

causídica.CIÊNCIA ao Ministério Público e á Defensoria Pública.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Apiacás-MT, 28 de setembro de 2018.Tibério de 

Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36943 Nr: 190-39.2011.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCS, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICS, PMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjackson Rodrigues Lima - 

OAB:10314, Bruno Souza Rosa - OAB:12354

 DEFIRO em parte o pedido formulado ás fls. 118/119, tendo em vista a 

falta de informações sobre os rendimentos do executado. Para tanto, na 

forma do artigo 529 e parágrafos do Código de Processo Civil, determino 

que se OFICIE a Escola Estadual Vinicius de Moraes desta Comarca para 

que proceda aos descontos em folha de pagamento do executado no 

valor total de R$ 3.384,73 (três mil e trezentos e oitenta e quatro reais e 

setenta e três centavos) a ser descontados parceladamente, em parcelas 

mensais de 50% (cinquenta por cento) a incidir sobre os ganhos líquidos 

do executado, ressaltando que deverá somente ser descontado pelo 

período de tempo suficientes a perfazer o montante devido de R$ 3.384,73 

(três mil e trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), 

devendo iniciar os descontos a partir do pagamento posterior ao ofício 

recebido e cessado o desconto imediatamente ao ser alcançado o valor 

aqui determinado, na forma do artigo 529, § 3º, do CPC. DETERMINO que 

deverá conter no ofício a norma permissiva para tanto (art. 529 e seus 

parágrafos, do CPC).Realizado o desconto, proceda-se a transferência ou 

o depósito do montante na conta bancária da representante do exequente, 

Adriana da Conceição Sousa, Banco Bradesco, Agência 1380, Conta 

Corrente 0005093-8, tudo sob as penas da lei.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Apiacás-MT, 28 de setembro de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45963 Nr: 692-07.2013.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Alves de Souza, Vanda Dutra de Jesus 

de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelor Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 692-07.2013.811.0084 Código: 45963 Vistos. Trata-se de ação 

reivindicatória com indenização por perdas e danos materiais e 

antecipação de tutela proposta por MANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA 

e sua esposa VANDA DUTRA DE JESUS DE SOUSA em face de ADELOR 

ALVES DOS SANTOS. Vieram-me os autos. Fundamento e decido. 

Trata-se de ação reivindicatória com indenização por perdas e danos 

materiais e antecipação de tutela proposta por MANOEL MESSIAS ALVES 

DE SOUZA e sua esposa VANDA DUTRA DE JESUS DE SOUSA em face 

de ADELOR ALVES DOS SANTOS. Entre um ato e outro, as partes 

compuseram amigavelmente. Pois bem, comprovado aos autos o 

cumprimento integral do acordo entabulado entre as parte a extinção do 

presente feito é medida que se impõe. Assim, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

requerente, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio 

legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC, vês que defiro neste momento 

os benefícios da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Apiacás-MT, 28 de setembro de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37463 Nr: 218-70.2012.811.0084

 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: Hilda do Carmo Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 218-70.2012.811.0084 Código: 37463 Vistos. Trata-se de Ação 

de Previdenciária de Aposentadoria por Idade movida por HILDA DO 

CARMO FONSECA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Trata-se 

de Ação de Previdenciária de Aposentadoria por Idade movida por HILDA 

DO CARMO FONSECA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural formulado por HILDA DO 

CARMO FONSECA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

em face da ausência dos requisitos legais, e, como consequência julgo 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas, dada à gratuidade de justiça. 

Condeno a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios que 

FIXO em 10 (dez por cento), sobre o valor da causa, na forma do artigo 

85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES 

SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º do CPC, eis que o feito tramita sob 

o pálio da Justiça Gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

imediatamente os autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se 

com eficiência o necessário. Apiacás/MT, 28 de setembro de 2018. Tibério 

de Lucena Batista Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36874 Nr: 121-07.2011.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Aurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Sampaio Patricio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina B. P. Salvador - 

OAB:10.279/MT, Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 121-07.2011.811.0084

Código: 36874

Vistos.

Trata-se de demanda executiva proposta por DISTRIBUIDORA AUREA DE 

MEDICAMENTOS LTDA em fase de EUNICE SAMPAIO PATRICIO-ME, 

objetivando o recebimento da quantia de R$ 4.187,72 (Quatro mil, cento e 

oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), valor apresentado à 

propositura da ação.

Entre um ato e outro e, diante das dificuldades de localizar bens do 

executado, o exequente pleiteou às fls. 146 pela suspensão do feito pelo 

prazo de 06 (seis) meses, a fim de diligenciar em busca de possíveis 

bens.

 É o relato do necessário.

Decido.

Tendo em vista a manifestação do exequente, DEFIRO o pedido de 

suspensão do feito pelo prazo por 06 (seis) meses, a fim de possibilitá-lo 

à localização de bens passíveis de penhora, bem como endereço do 

executado.

 Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e, independente de novo despacho, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Apiacás/MT, 28 de setembro de 2018.
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Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36318 Nr: 574-36.2010.811.0084

 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 Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silda Kochemborger, Nova Guia Construções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:6279-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, 

julgando extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.Sem Custas processuais. 

(Artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96).CONDENO o requerente ao 

pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2º e3º, 

do CPC/15.Sentença não sujeita a reexame necessário, na forma do artigo 

496, § 3º, inciso III, do CPC/15.Transitada em julgada a sentença, 

procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo 

definitivo, observando as formalidades da CNGC-MT.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100408 Nr: 1622-90.2018.811.0038

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Leite da Costa Pinto - 

OAB:MT - 12829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora não recolheu as custas processuais relativas 

à distribuição desta ação, no entanto, pleiteou os benefícios da justiça 

gratuita na inicial. Assim sendo, sugiro que aquela seja intimada para 

proceder ao recolhimento das custas processuais ou reiterar seu pedido 

de AJG.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19 Nr: 69-43.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Teruo Kague

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que o 

credor/exequente BANCO DO BRASIL S.A. havia pugnado a suspensão 

do processo até dezembro de 2017 e a expedição de 2ª via de Carta de 

Adjudicação de bem informado nos autos, pedidos os quais já foram 

decididos e deferidos.

Ademais, fora determinado pelo magistrado subscrevente a intimação do 

exequente/credor para que apresentasse o valor atualizado de eventual 

débito em aberto, o que não localizei no processo.

A 2ª Via da Carta de Adjudicação fora expedida, contudo recebeu do 

cartório extrajudicial Nota de Devolução com pendências a serem 

cumpridas, pugnando pela expedição do relacionado aos itens 1, 2 e 3, 

entre as quais cópias autenticadas de peças processuais, a inclusão do 

valor atualizado da dívida, assim como a qualificação das partes, 

especificamente constando o nome e qualificação da esposa do 

devedor/executado e se ela foi devidamente intimada da execução, ou 

seja, algumas das pendências tem relação direta com obrigações do 

credor/exequente.

Isso posto, desde que atendido pelo credor/exequente as questões 

relacionadas as suas obrigações, entre as quais de pagamento das 

custas, taxas e despesas processuais decorrentes da expedição de 

cópias reprográficas autenticadas pelo credor/exequente indicadas como 

necessárias e da apresentação do valor atualizado da dívida/débito, defiro 

o pedido e DETERMINO expeça o necessário para o 

cumprimento/atendimento da Nota de Devolução.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72093 Nr: 3265-54.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 

Associação do Noroeste de Mato Grosso - SICRED NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M Da Cunha Confecções ME, Genesmar 

Silva da Cunha Junior, Marlucia Mendes da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

26/9/2018, ref. 42.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52211 Nr: 2126-09.2012.811.0038

 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: Edson Francisco Duarte, Aparecida Gilbertina Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baldina Silva Sardinha, Francisca Bueno da 

Silva Rocha, Nelson Bueno de Magalhães, Maria Bueno Magalhães, 

Guaraciaba Bueno de Lima, Emanoel André de Lima, Pedro Bueno 

Sardinha, Maria Bueno Sardinha, João Bueno de Sardinha, Maria 

Guaraciaba Sardinha, Geraldo Bueno da Silva, Joana Bueno da Silva, 

Felizarda Sardinha de Aquino, Cecílio Ferreira de Aquino, Sérgio Soares 

Sardinha, Vera Lucia Bueno Sardinha, Veronica Soares Sardinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da missiva devolvida e 

juntada nos autos no dia 27/9/2018, ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13733 Nr: 1503-86.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REdO, RCdS, MCdSP, MdOC, MCdO, JCC, JCdO, IEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que informe se o herdeiro 

habilitado João Cândido de Oliveira já faleceu, e, em caso positivo, que 

informe seus respectivos herdeiros para que se possa cadastrar o 

precatório parcial, haja vista que o sistema não permite cadastrar o 

precatório em nome de pessoa falecida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 1590-56.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penha Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação protocolada nos autos tempestivamente, no dia 28/9/2018, 

ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70219 Nr: 2102-39.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 dos Anjos Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação protocolada nos autos tempestivamente, no dia 28/9/2018, 

ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61829 Nr: 1117-07.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Guimarães Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.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 PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76515 Nr: 2225-03.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Sebastiana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 25 de outubro de 2018, às 15h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

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 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50482 Nr: 290-98.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Maria Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

CREUZA MARIA SOARES DA SILVA, DEFERIR/CONFIRMAR a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA e DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias da intimação da sentença e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, sob pena da fixação de multa cominatória diária/astreinte e 

a adoção de providências no sentido de futura aplicação das medidas 

penais cabíveis, já que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

firmado no sentido da possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo 

do crime de desobediência, quando destinatário de ordem judicial - REsp 

1173226/RO – Relator(a) Ministro GILSON DIPP – Órgão Julgador QUINTA 

TURMA - Data do Julgamento 17/03/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 

04/04/2011 –, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido 

monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros 

de mora, a contar da citação – Enunciado n. 204 da Súmula do STJ – e os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 518 de 704



sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74893 Nr: 1478-84.2016.811.0039

 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: Cleitiane da Cruz Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO –, ajuizada por CLEITIANE DA CRUZ GUILHERME em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), cujos pedidos são de concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, a determinação ao Instituto 

requerido para que pague o benefício objeto da lide – 

SALÁRIO-MATERNIDADE de trabalhadora rural segurada especial –, assim 

como a condenação nas parcelas vencidas e demais decorrentes da 

sucumbência – custas, taxas, despesas processuais e honorários de 

advogado.

Narra que é segurada especial do regime de Previdência Social. Que 

sempre exerceu atividade rural junto com seus pais em regime de 

economia familiar. Afirma que nessa área plantam milho, feijão, mandioca, 

hortaliças e criam pequeno rebanho leiteiro, cabras e galinhas. Que tendo 

em vista no nascimento de seu filo LUIZ OTÁVIO GUILHERME DE SOUZA, 

em 4 de julho de 2013, requereu ao INSS o beneficio salário-maternidade 

no dia 03 de março de 2016 e teve seu pedido negado, com a justificativa 

de que não tem qualidade de segurada especial, razão pela qual se faz 

necessária a presente ação.

Juntou documentos.

O Instituto requerido foi citado e a contestação apresentada – fls. 40/48 –, 

na qual alega prejudicial de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Alega 

ainda que a parte autora não faz jus ao benefício de salário-maternidade, 

pois não comprovou o exercício de atividade rurícola em regime de 

economia familiar no período correspondente à carência.

Juntou documentos.

Impugnou-a a parte autora – fls. 55/60.

Por fim, foi realizada audiência de instrução com a produção da prova oral 

– depoimento pessoal e inquirição das testemunhas/informantes presentes 

– e o encerramento dessa fase sem a presença do Instituto requerido, que 

apesar de regularmente intimado NUNCA compareceu em audiências na 

Comarca.

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas.

Pleiteia a parte requerente a concessão de benefício previdenciário de 

SALÁRIO-MATERNIDADE de trabalhadora rural segurada especial, 

previsto na CRFB/88, com regulamentação infraconstitucional pelas Leis n. 

8.212/91 e n. 8.213/91, assim como Decreto n. 3.048/99.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito.

O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 

120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias 

antes do parto e a data de ocorrência deste – art. 71 da Lei n. 8.213/91.

 A concessão do benefício de salário-maternidade à trabalhadora rural 

segurada especial exige que a segurada tenha comprovado o exercício da 

atividade pelo período correspondente à carência legal, que é de 10 (dez) 

meses – art. 93, § 2º, do Decreto n. 3.048/99, com redação dada pelo 

Decreto n. 5.545/2005.

Para fazer jus ao benefício de salário-maternidade deve a trabalhadora 

comprovar o nascimento do(a) filho(a), a adoção ou a guarda judicial para 

fins de adoção, bem como o cumprimento do período de carência. A 

carência, para a segurada especial, decorre do efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos últimos dez meses 

imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, 

quando requerido antes do parto.

No presente caso, a parte autora comprovou o nascimento de seu filho, 

ocorrido em 4/7/2013, conforme certidão de nascimento, bem como o 

exercício da atividade rural na qualidade de trabalhadora rural segurada 

especial, ainda que de forma descontínua, pelo tempo exigido de 10 (dez) 

meses – art. 93, § 2º, do Decreto n. 3.048/99, com redação dada pelo 

Decreto n. 5.545/2005.

A prova se dá mediante apresentação dos documentos elencados no 

parágrafo único do artigo 106 da Lei n. 8.213/91 – caso em que haverá 

prova plena – ou através de prova testemunhal baseada em razoável 

início de prova material – artigo 55, § 3°, da Lei n. 8.213/91. O rol à 

comprovação do exercício de atividade rural, diante da dificuldade do 

segurado especial na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, 

portanto, outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo.

A parte autora juntou certidão de casamento de seu país, em que consta a 

profissão de seu pai – LAVRADOR –; notas fiscais de produtos agrícolas; 

documentos que comprovam sua participação em eventos destinados a 

mulheres rurais; comprovantes de pagamento de tributo de serviço de 

fiscalização de trânsito de animais. A prova oral produzida em audiência – 

Ref: 42 - foi suficiente para complementar/corroborar a ausência de 

documentos outros. Suficiência do conjunto probatório no sentido de 

comprovar o exercício da atividade rural.

A parte em seu depoimento pessoal afirmou que seu filho nasceu em 

2013. Que nessa época morava na comunidade Lajeado no município de 

Reserva do Cabaçal/MT, junto com seus pais e seu sobrinho. Que 

trabalhavam todos na propriedade, tirando leite, e plantando roça de milho, 

arroz, feijão e criando cabras e galinhas. Afirmou que não era casada e 

que nunca trabalhou na cidade. Não sabe dizer o tamanho da propriedade, 

disse que é de vários irmãos. Nunca teve empregados ou maquinários.

A testemunha inquirida DANIEL CABRAL DA SILVA, questionado, relatou 

que conhece a requerente e seu filho, que este nasceu no ano de 2013. 

Que nessa época a requerente morava com os pais na comunidade 

Lajeado. Que sabe disso porque tem propriedade próxima. Disse que a 

requerente ajudava o pai a tirar leite, prender bezerro, que eles viam em 

economia familiar, somente para o sustento, nunca tiveram empregados 

nem máquinas. Que chegou a ver a requerente grávida e que nesse 

período ela trabalhou na roça até quando aguentou. Que a distância entre 

sua propriedade e a dos pais da requerente é de uns 2 (dois) quilômetros, 

não se lembra, com certeza, quantas vezes foi na casa dela nesse 

período de gravidez, disse que foi aproximadamente uma vez por mês ou 

mais. Que hoje a requerente mora na cidade.

Comprovado o exercício da atividade rurícola no período correspondente à 

carência – art. 93, § 2º, do Decreto n. 3.048/99, com redação dada pelo 

Decreto n. 5.545/2005 –, é devido o benefício de salário-maternidade de 

segurada especial –, uma vez que os requisitos legais exigidos para a 

obtenção do benefício foram comprovados/demonstrados pela parte 

autora – CPC, art. 333, I/NCPC, art. 373, I –, através dos documentos 

juntados no processo e a sua complementação por prova oral produzida 

em audiência de instrução – Enunciado 149 da Súmula do STJ.

Nesses termos:

“PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. 

SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO RURAL. 

BENEFÍCIO DEVIDO. 1. Em se tratando de trabalhadora rural, comprovado o 

exercício de atividade rural, mesmo que de forma descontínua, nos dez 

(10) meses anteriores ao parto ou requerimento do benefício, por meio de 

início de prova material da atividade rural, corroborado por prova 

testemunhal, na forma do artigo 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91 e em 

consonância com o entendimento jurisprudencial consubstanciado na 

Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça, tem direito a parte autora 

ao recebimento do salário-maternidade. 2. Apelação do INSS desprovida”. 

(TRF-3 – AC: 00115303020154039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA 

FEDERAL LUCIA URSAIA, Data de Julgamento: 20/06/2017, DÉCIMA 
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TURMA, Data de Públicação: e-DJF3 Judicial 1, Data: 29/06/2017)

 Segundo as regras processuais – CPC, art. 475 e ss./NCPC, art. 496 e ss. 

-, está sujeita ao duplo grau de jurisdição/reexame necessário, não 

produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença 

proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as 

respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como a que 

julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de 

dívida ativa da Fazenda Pública (o que também é sentença contra a 

Fazenda Pública), salvo na hipótese da condenação, ou o direito 

controvertido, bem como de procedência dos embargos do devedor na 

execução de dívida ativa, ambos de valor certo não excedente a 60 

(sessenta) salários mínimos, de acordo com a normatização pretérita ou 

quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de 

valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos para a União e 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e, ainda, fundada 

em súmula de tribunal superior, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 

repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de assunção de competência, entendimento coincidente com 

orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente 

público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, 

de acordo com a normatização processual atual.

A regra é o cabimento do reexame obrigatório, mas ela admite exceção 

nos casos em que o valor da condenação ou direito controvertido é certo 

e não excede a 60 (sessenta) salários mínimos – atualmente 1.000 (mil) 

salários mínimos -, entendimento reiterado pela Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça quando do julgamento de recurso repetitivo (art. 543-C 

do CPC) - REsp 1.101.727-PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 

4/11/2009 - e sedimentado mediante a edição do Enunciado n. 490 da 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou 

do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se 

aplica a sentenças ilíquidas”.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, é evidente que a 

condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o 

limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma prevista no 

parágrafo 3º, inciso I, do art. 496 do NCPC, razão pela qual é 

desnecessária a remessa oficial/reexame necessário.

Nesses termos:

 “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. 

REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 475, 

§2º, DO CPC. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. 1. Não obstante o 

juízo de origem ter determinado a remessa dos autos a este Egrégio 

Tribunal em razão da sucumbência do ente público, é certo que, no caso 

dos autos, em que se postula o benefício de salário-maternidade, com 

prazo certo limitado a cento e vinte dias, não há remessa oficial, posto que 

o valor da condenação não ultrapassa o teto previsto no art. 475, § 2º, do 

CPC. 2. A sentença ora em análise não está sujeita ao duplo grau 

obrigatório e, consequentemente, a produção de seus efeitos não carece 

de confirmação por este Tribunal, nos termos do disposto no art. 475, § 

2º, do CPC. 3. Remessa oficial não conhecida”. (TRF-1 – REEXAME 

N E C E S S Á R I O :  0 0 0 0 6 8 4 - 7 5 . 2 0 1 8 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9  M G ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 11/4/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1, 

Data: 3/5/2018)

Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício objeto da lide – 

SALÁRIO-MATERNIDADE – em favor de CLEITIANE DA CRUZ GUILHERME, 

na qualidade de segurada especial rural, no valor de 1 (um) salário-mínimo 

mensal, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, bem como CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas 

devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de 

cada parcela/prestação, a contar do nascimento do filho da parte autora, 

ocorrido em 4 de julho de 2013, nos termos do art. 71 da Lei n. 8.213/91 e 

juros de mora a contar do requerimento administrativo – 3/3/2016 -, bem 

como os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

 As condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, 

este analisado com repercussão geral reconhecida, assim como pelo STJ 

no REsp 1.495.146-MG, cujo acórdão submetido ao regime dos recursos 

repetitivos pacificou entendimento no sentido de “os juros moratórios 

serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar 

natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas”.

Nos termos do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905), o 

acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos pacificou 

entendimento que no período anterior à vigência da Lei 11.430/2006, 

devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal e, no período anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, os 

juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à 

capitalização simples (art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/87), conforme 

decisões do STJ no AgRg no AgRg no REsp 929.339-SP, Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, DJe 22/11/2010 e EREsp 230.222/CE, Rel. Min. 

Felix Fischer, DJ 16/10/2000.

Com relação aos emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.

Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.284.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61768 Nr: 1084-17.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Magalhães Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio José Columbano Monez 

- OAB:MT - 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I –, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 
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subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.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 PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78353 Nr: 3121-46.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelma Moura Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cooperativo Sicredi S.A - Bansicredi, 

Corretora de Seguros SICREDI - LTDA, Icatu Hartford Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio Rosa - OAB:MT 

- 4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 3121-46.2017.811.0038

CÓDIGO: 78353

Em atendimento a determinação deste Juízo (ref. 5), designo a audiência 

conciliatória para a data de 11 de dezembro de 2018, às 13h00min, 

recomendando a Secretaria que providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 27 de setembro de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25120 Nr: 1161-02.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Inez da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. Diante da concordância expressa do credor, 

HOMOLOGO o cálculo realizado pela contadora judicial e reconheço como 

regular o crédito no montante total de R$ 144.379,85 (cento e quarenta e 

quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), 

sendo R$ 137.472,10 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e 

dois reais e dez centavos) para a parte autora e R$ 6.907,75 (seis mil, 

novecentos e sete reais e setenta e cinco centavos) em relação aos 

honorários sucumbenciais, com data base 7/2017.Deixo de condenar a 

parte impugnante no pagamento das taxas, custas e despesas do 

processo existentes, uma vez que isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss.Diante da sucumbência de ambas 

as partes, uma vez que reconhecido como regular o cálculo da 

Contadoria, deixo de condenar em honorários advocatícios. Certificado o 

trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo 

grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. - certifique e, 

após, seja dado o prosseguimento do necessário ao 

pagamento/adimplemento.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 PJE”.P. I. Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95691 Nr: 3503-39.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Rocha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 25 de outubro de 2018, às 14h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

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(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61828 Nr: 1116-22.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Guimarães Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I –, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97167 Nr: 992-82.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Inacio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/ 10.565

 (...) . Expeça o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO para cumprimento da pena 

no regime semiaberto, com as condições suso fixadas até a data em que, 

em tese, fará jus à progressão para o regime aberto.Sem prejuízo disso, 

esclareço que eventuais modificações das condições em decorrência da 

situação pessoal e convalescença do recuperando deverão ser 

pleiteadas de forma justificada nos autos da ação de execução de pena 

ou em audiência admonitória agendada futuramente para ratificar ou 

alterar essas.Diante do pedido da defesa requerendo a remessa dos 

autos a Comarca de Porto Esperidião-MT, comarca em que o recuperando 

tem endereço indicado nos autos, DETERMINO a remessa do processo 

para que nela possa dar início/continuidade ao cumprimento da sua pena, 

sendo prescindível a anuência do juízo destinatário para o envio porque os 

"autos de execução penal, mesmo na hipótese de regime aberto obtido 

através da progressão de regime, deverão ser remetidos à comarca em 

cujo território for permitido ao reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma 

hipótese deverá ser deprecado o cumprimento de pena, mesmo em se 

tratando de curtos períodos, de sursis ou de pena restritiva de direitos" – 

CNGC-CGJ, art. 1.547.Cumpra, expedindo o necessário com as 

homenagens, cautelas e baixas.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-95.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

OSMAR LUCIANO GOMIDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000323-95.2017.8.11.0038 REQUERENTE: OSMAR LUCIANO GOMIDES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por OSMAR LUCIANO 

GOMIDES em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. É o necessário. Decido. 

As partes compuseram acordo por meio de petição (11691225), nos 

seguintes termos: “A reclamada se obriga a efetuar o pagamento ao 

reclamante da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 20 

dias a contar do protocolo da petição de acordo, na conta da advogada do 

autor”. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000323-95.2017.8.11.0038 REQUERENTE: OSMAR LUCIANO GOMIDES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por OSMAR LUCIANO 

GOMIDES em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. É o necessário. Decido. 

As partes compuseram acordo por meio de petição (11691225), nos 

seguintes termos: “A reclamada se obriga a efetuar o pagamento ao 

reclamante da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 20 

dias a contar do protocolo da petição de acordo, na conta da advogada do 

autor”. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 
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Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-08.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ILMA BRASILEIRO RIOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000096-08.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILMA BRASILEIRO RIOS 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, BANCO DO BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por ILMA BRASILEIRO RIOS 

SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A e BANCO DO BRASIL S.A. É o necessário. Decido. A autora 

anexou recurso inominado nos autos, contudo, em data posterior compôs 

acordo com a requerida BANCO DO BRASIL S/A, por meio de petição 

(14205678). “A reclamada se obriga a efetuar o pagamento ao reclamante 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 20 dias a 

contar do protocolo da petição de acordo, na conta da advogada do 

autor”. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-08.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ILMA BRASILEIRO RIOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000096-08.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILMA BRASILEIRO RIOS 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, BANCO DO BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por ILMA BRASILEIRO RIOS 

SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A e BANCO DO BRASIL S.A. É o necessário. Decido. A autora 

anexou recurso inominado nos autos, contudo, em data posterior compôs 

acordo com a requerida BANCO DO BRASIL S/A, por meio de petição 

(14205678). “A reclamada se obriga a efetuar o pagamento ao reclamante 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 20 dias a 

contar do protocolo da petição de acordo, na conta da advogada do 

autor”. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-08.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))
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ILMA BRASILEIRO RIOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000096-08.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILMA BRASILEIRO RIOS 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, BANCO DO BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por ILMA BRASILEIRO RIOS 

SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A e BANCO DO BRASIL S.A. É o necessário. Decido. A autora 

anexou recurso inominado nos autos, contudo, em data posterior compôs 

acordo com a requerida BANCO DO BRASIL S/A, por meio de petição 

(14205678). “A reclamada se obriga a efetuar o pagamento ao reclamante 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 20 dias a 

contar do protocolo da petição de acordo, na conta da advogada do 

autor”. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-58.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ODINA CANDIDO DO GAMA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000416-58.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ODINA CANDIDO DO GAMA 

REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por R P ODINA 

CANDIDO DO GAMA em desfavor de OI S.A. É o necessário. Decido. Em 

audiência de conciliação a requerida ofereceu proposta de acordo, a qual 

foi aceita pelo autor (12951796), nos seguintes termos: “A reclamada se 

obriga a efetuar o cancelamento dos débitos e exclusão do SPC/SERASA 

em até 30 dias”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-58.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ODINA CANDIDO DO GAMA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000416-58.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ODINA CANDIDO DO GAMA 

REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por R P ODINA 

CANDIDO DO GAMA em desfavor de OI S.A. É o necessário. Decido. Em 

audiência de conciliação a requerida ofereceu proposta de acordo, a qual 

foi aceita pelo autor (12951796), nos seguintes termos: “A reclamada se 

obriga a efetuar o cancelamento dos débitos e exclusão do SPC/SERASA 

em até 30 dias”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 
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titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-67.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000051-67.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIA LOPES BARBOSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por 

ANTONIA LOPES BARBOSA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por fim, rejeito a preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se 

confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que desconhece o débito que ensejou a 

negativação, bem como que tentou resolver administrativamente, contudo, 

não obteve êxito, requerendo a condenação da requerida em danos 

morais. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua 

defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 

6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da 

dívida. A reclamada não anexou nenhum contrato de aquisição, seja por 

meio de documento escrito, ligação ou extrato de utilização, anexando 

apenas faturas e telas de seu sistema, produzidas unilateralmente, não 

possuindo capacidade comprobatória capaz de ensejar a exigibilidade da 

cobrança. A reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, verifica-se ainda a existência de 

negativação/protesto preexistente, em nome da parte autora (id 

12148783), não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA 

DE PROTESTO ANTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

INCIDENCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007772619, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 18/07/2018). Inocorrente, portanto, qualquer afronta a 

direito de personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo 

fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos restritivos de 

crédito em nome da parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. 

No que se refere ao pedido contraposto, entendendo que deve ser julgado 

improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação. Oficie ao órgão de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao triplo do importe que exigir em 

desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000051-67.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000051-67.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIA LOPES BARBOSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por 

ANTONIA LOPES BARBOSA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Por fim, rejeito a preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se 

confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise do mérito. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que desconhece o débito que ensejou a 

negativação, bem como que tentou resolver administrativamente, contudo, 

não obteve êxito, requerendo a condenação da requerida em danos 

morais. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua 

defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 

6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da 

dívida. A reclamada não anexou nenhum contrato de aquisição, seja por 

meio de documento escrito, ligação ou extrato de utilização, anexando 

apenas faturas e telas de seu sistema, produzidas unilateralmente, não 

possuindo capacidade comprobatória capaz de ensejar a exigibilidade da 

cobrança. A reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, verifica-se ainda a existência de 

negativação/protesto preexistente, em nome da parte autora (id 

12148783), não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA 

DE PROTESTO ANTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

INCIDENCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007772619, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 18/07/2018). Inocorrente, portanto, qualquer afronta a 

direito de personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo 

fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos restritivos de 

crédito em nome da parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. 

No que se refere ao pedido contraposto, entendendo que deve ser julgado 

improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação. Oficie ao órgão de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao triplo do importe que exigir em 

desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-35.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000327-35.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

MIRANDA LOUBACK DE FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE 

FREITAS em face de TELEFONICA BRASIL S.A., em que foi REQUERIDO 

pela parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o 

necessário. Decido. Verifica-se que a autora anexou pedido de 

desistência antes da citação da parte reclamada (id. 11393338). A 

desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete 

à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 

5º, XXXV -, observados os requisitos da legislação e, diversamente do 

procedimento comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 
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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”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante MARCOS ANTONIO MIRANDA 

LOUBACK DE FREITAS (id. 11393338), em momento anterior a citação, 

ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 

5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

UILLIAN DE JESUS ALVES DA SILVA LUZ (REQUERENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000346-41.2017.8.11.0038 REQUERENTE: UILLIAN DE JESUS ALVES 

DA SILVA LUZ REQUERIDO: BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por UILLIAN DE JESUS ALVES DA SILVA LUZ em face 

de BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA - ME, em que foi REQUERIDO pela 

parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. 

Decido. Verifica-se que a parte autora anexou pedido de arquivamento do 

feito antes da citação da parte reclamada (id. 14198403). A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO 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”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante UILLIAN DE JESUS ALVES DA 

SILVA LUZ (id. 14198403), em momento anterior a citação, ACOLHO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, 

NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010009-89.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por CUSTODIA 

HELENO DE ARAÚJO, por em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento de cirurgia. É 

o necessário. Decido. A requerida, ESTADO DE MATO GRSSO, foi 

devidamente citada, contudo, quedou-se inerte, deixando transcorrer in 

albis o prazo, conforme id. 13798157. Sobre o tema disciplina o NCPC em 

seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro 

no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. A requerida MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a qual 

não merece prosperar, haja vista que o direito à saúde está inserido entre 

os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade da parte, julgo improcedente a preliminar suscitada pela 

requerida. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento 

da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, 

art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram 

aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 
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dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que foi diagnosticada com 

ENTRÓPIO (CID Q10), e que necessita fazer um procedimento cirúrgico 

para sanar a enfermidade, contudo, tentou solucionar pelas vias 

administrativas, sem êxito. A peça inicial veio acompanhada pedido médico 

que demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de 

Apoio Técnico-NAT, o qual informou que não é caracterizado como 

urgência ou emergência, e que o tratamento não é contemplado pelo 

Sistema Único de Saúde e/ou Plano de Saúde, tendo em vista ser 

considerado como cirurgia plástica. (id. 5304861). A liminar foi INDEFERIDA 

(id. 10302906). Em analise aos documentos anexados aos autos, entendo 

que razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal 

garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a 

condição de direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. 

No caso em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da 

obrigação do Estado em fornecer o procedimento cirúrgico, de modo a 

garantir à paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre 

asseverar que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo 

cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, 

prover os meios necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, 

de acordo com a prescrição medica. Ademais, a PORTARIA Nº 3.037, DE 

14 DE NOVEMBRO DE 2017, que altera valores de procedimentos 

oftalmológicos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

estabelece o remanejamento de recursos do Fundo de Ações Estratégicas 

e Compensação-FAEC para Componente Limite Financeiro de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Bloco da Atenção de Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a serem incorporados aos 

Estados e Distrito Federal, tem previsão de Procedimento 04.05.01.001-0 - 

Correção Cirúrgica de Entropio e Ectropio, o que aparenta ser a 

necessidade da assistida. Por fim, esclareço que o não atendimento do 

decisum poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais 

o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para: - DECRETAR A REVELIA da requerida ESTADO DE MATO 

GROSSO, nos termos do artigo 344 do NCPC; - DETERMINAR que as 

reclamadas, solidariamente, forneçam a parte autora procedimento 

cirúrgico ENTRÓPIO (CID Q10), na forma constante na exordial e 

documentos médicos juntados, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro 

de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita 

a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em 

julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juíz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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Processo Número: 8010009-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010009-89.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por CUSTODIA 

HELENO DE ARAÚJO, por em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento de cirurgia. É 

o necessário. Decido. A requerida, ESTADO DE MATO GRSSO, foi 

devidamente citada, contudo, quedou-se inerte, deixando transcorrer in 

albis o prazo, conforme id. 13798157. Sobre o tema disciplina o NCPC em 

seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro 

no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. A requerida MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a qual 

não merece prosperar, haja vista que o direito à saúde está inserido entre 

os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 
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enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade da parte, julgo improcedente a preliminar suscitada pela 

requerida. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento 

da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, 

art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram 

aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que foi diagnosticada com 

ENTRÓPIO (CID Q10), e que necessita fazer um procedimento cirúrgico 

para sanar a enfermidade, contudo, tentou solucionar pelas vias 

administrativas, sem êxito. A peça inicial veio acompanhada pedido médico 

que demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de 

Apoio Técnico-NAT, o qual informou que não é caracterizado como 

urgência ou emergência, e que o tratamento não é contemplado pelo 

Sistema Único de Saúde e/ou Plano de Saúde, tendo em vista ser 

considerado como cirurgia plástica. (id. 5304861). A liminar foi INDEFERIDA 

(id. 10302906). Em analise aos documentos anexados aos autos, entendo 

que razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal 

garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a 

condição de direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. 

No caso em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da 

obrigação do Estado em fornecer o procedimento cirúrgico, de modo a 

garantir à paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre 

asseverar que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo 

cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, 

prover os meios necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, 

de acordo com a prescrição medica. Ademais, a PORTARIA Nº 3.037, DE 

14 DE NOVEMBRO DE 2017, que altera valores de procedimentos 

oftalmológicos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

estabelece o remanejamento de recursos do Fundo de Ações Estratégicas 

e Compensação-FAEC para Componente Limite Financeiro de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Bloco da Atenção de Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a serem incorporados aos 

Estados e Distrito Federal, tem previsão de Procedimento 04.05.01.001-0 - 

Correção Cirúrgica de Entropio e Ectropio, o que aparenta ser a 

necessidade da assistida. Por fim, esclareço que o não atendimento do 

decisum poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais 

o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para: - DECRETAR A REVELIA da requerida ESTADO DE MATO 

GROSSO, nos termos do artigo 344 do NCPC; - DETERMINAR que as 

reclamadas, solidariamente, forneçam a parte autora procedimento 

cirúrgico ENTRÓPIO (CID Q10), na forma constante na exordial e 

documentos médicos juntados, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro 

de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita 

a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em 

julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juíz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010009-89.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por CUSTODIA 

HELENO DE ARAÚJO, por em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento de cirurgia. É 

o necessário. Decido. A requerida, ESTADO DE MATO GRSSO, foi 

devidamente citada, contudo, quedou-se inerte, deixando transcorrer in 

albis o prazo, conforme id. 13798157. Sobre o tema disciplina o NCPC em 

seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 
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revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro 

no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. A requerida MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a qual 

não merece prosperar, haja vista que o direito à saúde está inserido entre 

os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade da parte, julgo improcedente a preliminar suscitada pela 

requerida. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento 

da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, 

art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram 

aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que foi diagnosticada com 

ENTRÓPIO (CID Q10), e que necessita fazer um procedimento cirúrgico 

para sanar a enfermidade, contudo, tentou solucionar pelas vias 

administrativas, sem êxito. A peça inicial veio acompanhada pedido médico 

que demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de 

Apoio Técnico-NAT, o qual informou que não é caracterizado como 

urgência ou emergência, e que o tratamento não é contemplado pelo 

Sistema Único de Saúde e/ou Plano de Saúde, tendo em vista ser 

considerado como cirurgia plástica. (id. 5304861). A liminar foi INDEFERIDA 

(id. 10302906). Em analise aos documentos anexados aos autos, entendo 

que razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal 

garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a 

condição de direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. 

No caso em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da 

obrigação do Estado em fornecer o procedimento cirúrgico, de modo a 

garantir à paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre 

asseverar que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo 

cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, 

prover os meios necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, 

de acordo com a prescrição medica. Ademais, a PORTARIA Nº 3.037, DE 

14 DE NOVEMBRO DE 2017, que altera valores de procedimentos 

oftalmológicos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

estabelece o remanejamento de recursos do Fundo de Ações Estratégicas 

e Compensação-FAEC para Componente Limite Financeiro de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Bloco da Atenção de Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a serem incorporados aos 

Estados e Distrito Federal, tem previsão de Procedimento 04.05.01.001-0 - 

Correção Cirúrgica de Entropio e Ectropio, o que aparenta ser a 

necessidade da assistida. Por fim, esclareço que o não atendimento do 

decisum poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais 

o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para: - DECRETAR A REVELIA da requerida ESTADO DE MATO 

GROSSO, nos termos do artigo 344 do NCPC; - DETERMINAR que as 

reclamadas, solidariamente, forneçam a parte autora procedimento 

cirúrgico ENTRÓPIO (CID Q10), na forma constante na exordial e 

documentos médicos juntados, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro 

de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita 

a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em 

julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juíz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-84.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA SAFARIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 530 de 704



(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000466-84.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIA APARECIDA 

SAFARIZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C PEDIDO ACAUTELATÓRIO, ajuizada por MARCIA APARECIDA 

SAFARIZ em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ambos devidamente qualificados. Decido Com base nos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que, a autora 

anexou fatura de energia em seu nome (id. 13436711), ademais o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Pelo que 

se extrai da inicial, e dos documentos que acompanham, a parte 

reclamante teve seu crédito restrito no comércio local em razão da 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, referente 

a Unidade Consumidora sob o nº. 6/293934-6, pertencente ao imóvel 

situado à Rua “O”, nº. 131, Esquerda à Av. Leonildes D Car. - Miguel Sutil, 

na Cidade de Cuiabá/MT, sob o CEP: 78.048-338, a qual nunca lhe 

pertenceu, tendo registrado Boletim de Ocorrência policial. Diante da 

tentativa frustrada em resolver o problema pela via administrativa busca a 

tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. Liminar indeferida no id. 

12487806, haja vista, a retirada anterior do lançamento no nome do autor. 

Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que não houve 

qualquer conduta irregular praticada, inexistindo responsabilidade 

reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do inadimplemento 

contratual, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, existe um 

contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Por fim, pugna pela improcedência in totum da pretensão autoral. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A reclamada alega que a 

autora é responsável pela unidade consumidora nº 293934, situada na 

Rua Leonides de Carvalho, nº 15, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá - MT, contudo, 

não anexou nenhum documento capaz de comprovar a contratação, 

utilizando apenas telas de seu sistema e relatórios de consumo, que em 

diversas datas, informadas pela reclamada como utilizadas pela autora, 

estavam em nome de “CARAJAS CONSTRUTORA” (id. 13397384). 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da contratação, a 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No que se refere aos danos materiais, é de se destacar, que conforme 

pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum 

reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, o 

que fora feito pela autora. A jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 

EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Portanto, ante a 

comprovação de ausência de má fé da requerida, DEFIRO o pedido 

derepetição na forma simples - valor de R$ 387,06 (trezentos e oitenta e 

sete reais e seis centavos). Não há olvidar como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comércio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, 

o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, 

na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Outrossim, a ausência de solução administrativa, 

tendo a autora procurado a requerida, registrado Boletim de Ocorrência, 

na tentativa de resolver de forma extrajudicial, gerando sentimento de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação, a serem arbitrados no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No que se refere ao pedido contraposto, 
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entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, e o que mais consta dos 

autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na exordial para: - DECLARAR INEXISTENTE essa 

relação jurídica, INEXIGÍVEIS os débitos decorrentes, bem como 

DETERMINAR que a requerida abstenha-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, bem como abstenha de efetuar a inscrição do nome do 

autor no cadastro de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob pena de 

multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a parte Ré a REPETIR/PAGAR à parte Autora o 

valor de R$ 387,06 (trezentos e oitenta e sete reais e seis centavos), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto e a condenação 

em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-84.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA SAFARIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000466-84.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIA APARECIDA 

SAFARIZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C PEDIDO ACAUTELATÓRIO, ajuizada por MARCIA APARECIDA 

SAFARIZ em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ambos devidamente qualificados. Decido Com base nos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que, a autora 

anexou fatura de energia em seu nome (id. 13436711), ademais o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Pelo que 

se extrai da inicial, e dos documentos que acompanham, a parte 

reclamante teve seu crédito restrito no comércio local em razão da 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, referente 

a Unidade Consumidora sob o nº. 6/293934-6, pertencente ao imóvel 

situado à Rua “O”, nº. 131, Esquerda à Av. Leonildes D Car. - Miguel Sutil, 

na Cidade de Cuiabá/MT, sob o CEP: 78.048-338, a qual nunca lhe 

pertenceu, tendo registrado Boletim de Ocorrência policial. Diante da 

tentativa frustrada em resolver o problema pela via administrativa busca a 

tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. Liminar indeferida no id. 

12487806, haja vista, a retirada anterior do lançamento no nome do autor. 

Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que não houve 

qualquer conduta irregular praticada, inexistindo responsabilidade 

reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do inadimplemento 

contratual, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, existe um 

contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Por fim, pugna pela improcedência in totum da pretensão autoral. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A reclamada alega que a 

autora é responsável pela unidade consumidora nº 293934, situada na 

Rua Leonides de Carvalho, nº 15, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá - MT, contudo, 

não anexou nenhum documento capaz de comprovar a contratação, 

utilizando apenas telas de seu sistema e relatórios de consumo, que em 

diversas datas, informadas pela reclamada como utilizadas pela autora, 

estavam em nome de “CARAJAS CONSTRUTORA” (id. 13397384). 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da contratação, a 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

No que se refere aos danos materiais, é de se destacar, que conforme 

pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum 

reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, o 

que fora feito pela autora. A jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 
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EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Portanto, ante a 

comprovação de ausência de má fé da requerida, DEFIRO o pedido 

derepetição na forma simples - valor de R$ 387,06 (trezentos e oitenta e 

sete reais e seis centavos). Não há olvidar como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comércio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, 

o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, 

na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Outrossim, a ausência de solução administrativa, 

tendo a autora procurado a requerida, registrado Boletim de Ocorrência, 

na tentativa de resolver de forma extrajudicial, gerando sentimento de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação, a serem arbitrados no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, e o que mais consta dos 

autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na exordial para: - DECLARAR INEXISTENTE essa 

relação jurídica, INEXIGÍVEIS os débitos decorrentes, bem como 

DETERMINAR que a requerida abstenha-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, bem como abstenha de efetuar a inscrição do nome do 

autor no cadastro de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob pena de 

multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a parte Ré a REPETIR/PAGAR à parte Autora o 

valor de R$ 387,06 (trezentos e oitenta e sete reais e seis centavos), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto e a condenação 

em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18165 Nr: 68-74.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria Cordeiro Pereira - Murilo José Barros, 

João Batista Pereira, Rogério Cordeiro Pereira, Claudemir Cordeiro de 

Barros, Maria Zilda Pereira Costa, Antonio Pereira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Desta feita, DEFIRO o pedido de levantamento de alvará em prol da 

patrona Claudia Aquino de Oliveira, pelos motivos expostos nesta 

decisum.9. EXPEÇA ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor 

seja igual ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a 

expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que INTIME-SE 

as partes do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução 

n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.10. Nada tendo sido 

impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições de Pequeno Valor 

serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, 

através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 

de 18 de abril de 2012 do TRF1.11. Aguarde o ofício do COREJ com a 

informação do(s) depósito(s) para expedição de alvará judicial.12. 

Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, PARA QUE ESCLAREÇA SE DÁ 

INTEGRAL QUITAÇÃO AO OBJETO DA LIDE DESTE PROCESSO E DO 

PROCESSO DE CÓDIGO 15220, advertindo-o que decurso do prazo de 10 

(dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e os processos extintos pela satisfação da obrigação (art. 

924, II, CPC).13. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo 

sem manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.14. 

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51275 Nr: 333-32.2016.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): YOLANDA DA SILVA MENEZES, Cpf: 

37451823830, Rg: 462031184, Filiação: Maria do Socorro da Silva e Arnon 

Cirilo de Menezes, data de nascimento: 06/11/1987, natural de Santo 

Afonso-MT, solteiro(a), Telefone 6584258962 e atualmente em local 

incerto e não sabido DIVINILSON ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

12925264670, Rg: 17.971.605, Filiação: Rosa Maria Alves da Cruz e 

Valdivino Martins dos Santos, brasileiro(a), convivente, auxiliar de 

produção, Telefone 65-9965-8223. 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: Posto isto, ante a superveniente falta de interesse processual, 

com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito. REVOGO as Medidas 

Protetivas deferidas.Destarte, consigo que ocorrendo qualquer atitude por 

parte do requerido que configure violência doméstica poderá a vitima 

buscar o aparato estatal para deferimento de novas medidas.Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.Intimem-se as 

partes. Caso este ato reste infrutífero, nomeio a Defensoria Pública para o 

cumprimento de tal mister devendo receber carga dos autos. Cumpra-se. 

Publique-se. Registre-se. Arenápolis/MT, 12 de dezembro de 2017.Marina 

Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

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, DANILO DE ARAÚJO 

BALIEIRO, digitei.

Arenápolis, 20 de setembro de 2018

Emanuel Daniallen do Amaral Gomes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70862 Nr: 3014-04.2018.811.0026

 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: RFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22.786-O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, dando-lhe ciência da Audiência 

designada para o dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2018, às 

13h30min., bem como para, querendo, manifestar-se acerca da 

Contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10963 Nr: 1071-06.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT, Walquíria Rodrigues Barreto - 

OAB:9.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:

 ...8. Isso posto, HOMOLOGO A HABILITAÇÃO dos(as) herdeiros(as) do 

autor DORACY MUNIZ ALVES SILVA, ADEMILTON ALVES SILVA, TELMA 

ALVES SILVA DE ACÁCIO, ADAILTON ALVES SILVA, AMARILDO ALVES 

DA SILVA, para exercer seu direito à herança de JOÃO JOSÉ SANTANA 

DA SILVA e DETERMINO que retifiquem o polo ativo da demanda, fazendo 

constar o nome dos herdeiros supra.DA EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS 

REQUISITÓRIOS9. Diante da certidão retro, INTIMEM-SE as partes do teor 

do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos do art. 11 da Resolução n. 

405/2016 do Conselho da Justiça Federal.10. Nada tendo sido impugnado 

ou requerido pelas partes, as Requisições de Pequeno Valor serão 

remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do 

Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de 

abril de 2012 do TRF1.11. Aguarde o ofício do COREJ com a informação 

do(s) depósito(s) para expedição de alvará judicial.12 . 

Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).13. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.14. Sem 

prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, 

DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento 

ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE 

as partes disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17629 Nr: 1232-11.2008.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:12.330-A/MS, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:19937/PR, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido de liminar, tendo 

como partes as em epígrafe, em que, entrementes, a parte autora e seu 

patrono foram devidamente intimados para que desse prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termo do art. 485, § 1º, do CPC (fls. 84/86), e permaneceram inertes – 

certidão fl. 87.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

dias, deixou o prazo escoar sem manifestar-se quanto aos rumos do 

processo.

Diante disso, considerando que o requerente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

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.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43508 Nr: 1720-87.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do exequente (fl. 111), para fins de escorreita intimação, 

no sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser 

certificada.

2. INDEFIRO o pedido retro (busca de bens pelo Sistema INFOJUD), isso 

porque tal pesquisa já fora determinada a fl. 94-v e o resultado foi 

anexado as fls. 99/110.

3. CUMPRA-SE na íntegra a decisão proferida a fl. 94/94-v.

4. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41022 Nr: 1085-43.2012.811.0026

 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): Luis Fernando Di Domenico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314-SP, 

Marcio Frederico Arruda Montenegro - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu in albis o prazo para pagamento da diligência do 

senhor Oficial de Justiça. Dessa forma, intimamos a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para manifestar-se em 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, dando regular prosseguimento 

no feito, sob pena de extinção, sem resolução do mérito.

 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: Wanessa Correia Franchini 

Vieira - OAB:10.907-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10907

 Em cumprimento 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 com espeque na decisão de fl. 42/43, INTIMA-SE o 

Autor, na pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, querendo, no 

prazo legal, opor Réplica a peça defensiva, bem como Impugnar a 

Reconvenção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45586 Nr: 1330-83.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josuel Pinto de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, concedendo ao autor 

JOSUEL PINTO DE ARRUDA o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

DESTINADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no valor de um salário mínimo 

mensal, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido 

monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros 

de mora, a contar do requerimento administrativo – 07.05.2012, fl. 

28.Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o INSS conceda o 

pagamento a parte requerente o benefício de prestação continuada 

(LOAS), devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias.A atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve 

tomar como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) e os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei n. 11.960/09 (...) Nos termos do artigo 85 §3°, inciso I do 

CPC, 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. (...) .Sem prejuízo ao cumprimento 

desta decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 43731 Nr: 1938-18.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Azita de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 40.530,67 (quarenta mil 

quinhentos e trinta reais sessenta e sete centavos)”, referente às 

parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que 

será atualizado até a presente data do pagamento do 

RPV/Precatório.CONDENO o impugnado nas custas e despesas 

processuais, bem como no pagamento dos honorários advocatícios à 

procuradoria federal do impugnante, verba essa que, nos termos do artigo 

85, § § 2º e 3º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) incidentes sobre a 

diferença auferida com redução do débito exequendo, a ser devidamente 

compensada com a quantia devida pelo impugnante antes da expedição da 

requisição da ordem de pagamento. PAGAMENTO ESSE, TODAVIA, SOB 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 

98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade da justiça concedida ao 

impugnado.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo 

TJ/MT.Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

EXPEÇA-SE ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual 

ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a expedição e 

antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, INTIME-SE as partes do teor 

do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.Nada tendo sido impugnado ou requerido 

pelas partes, as Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. 

Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, 

nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43042 Nr: 1204-67.2013.811.0026

 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: Andreia Rodrigues dos Santos Favalessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria 

de Estado de Saúde - rep pelo Procurador Geral, Sistema Único de Saúde 

-SUS, Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Manica - 

OAB:Procurador, Rogério Anastácio Chaves - OAB:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial e CONFIRMO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA concedida liminarmente, para condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e MUNICÍPIO DE 

ARENÁPOLIS a obrigação de fornecerem a MARIANA DOS SANTOS 

FAVALESCA os medicamentos “PAF – R.V.”, na forma prescrita pelo 

médico, no prazo de 15 dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio e 

sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o implemento 

do direito (art. 301, CPC). Nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2011, art. 4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 460 da 

CNGC, o ESTADO DE MATO GROSSO é isento do pagamento de 

emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda. In casu, denota-se não houve 

adiantamento das custas, conforme dispõe o art. 18, da Lei nº 7.347/85 

(que disciplina a ação civil pública).Por oportuno, enfatizo que, havendo 

pedido de cumprimento de sentença e bloqueio de valores, deverá a 

paciente demonstrar nos autos que providenciou seu cadastro junto a 

Secretaria de Saúde desta Cidade, apresentando cópia desta sentença, 

documentos pessoais, prescrição e receita médica atualizada, a fim de dar 

inicio ao procedimento necessário para recebimento do fármaco 

pleiteado.Transitado em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte, art. 1.006 da CNGC.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.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52674 Nr: 941-30.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J S DO CARMO SORVETERIA,, JOSIVAN 

SILVA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS ÀS CUSTAS DA 

CARTA PRECATÓRIA A FIM DE QUE SE DÊ CUMPRIMENTO A LIMINAR 

CONCEDIDA BEM COMO SE CUMPRA A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22430 Nr: 948-95.2011.811.0026

 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: Frente Parl. Apoio Agentes Comunitários Saúde e 

Agentes de Combate às Endemias, Valtenir Luiz Pereira, ADACSE/MT 

-Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias de MT, 

Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, e 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 autora ao 

pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais, no entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, o autor 

não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 

da Lei n.º 1.060/50).Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados (CNGC, art. 1.006).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, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17253 Nr: 864-02.2008.811.0026

 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: Mário Antonio Biava, Gleicy Maria de Moraes Biava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matsuo Yamamoto, Milton Barberro Herrero, 

Luiz do Nascimento Filho, vulgo "Luiz Taboca", Rubens Ferreira de 

Oliveira, Arnoldo Marty Júnior, Lindemar Alves da Costa, União (Fazenda 

Nacional), Município de Arenápolis/MT, Agostinho Galgani da Silva, Marcia 

Scardim de Moraes, Carlos Scardim, Maria Helena Scardini Correa, 

Francisco Scardini, Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE, Denize Lima Scardini, Fernando Scardini, Julio Matheus de 

Moraes, João Rondon Correa, Cila Mascarenhas Scardini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11.460/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613/MT, Gabriela Novis Neves Pereira Lima - OAB:, Maria 

Lina Pereira Lopes Grecco - OAB:9.304/MT, Osmar Inês Sobrino - 

OAB:

 Vistos.

Considerando que fora redesiganda audiência de instrução nos autos de 

código 50573 e diante da necessidade dos processos de Códigos 50573, 

5469 e 17253 serem instruídos e julgados juntamente, REDESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12.11.2018 às 15h00min. 

Se necessário, expeça-se precatória para oitiva de testemunhas.

 As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45469 Nr: 1250-22.2014.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Mariusso Filho, Cila Mascarenhas Scardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Biava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES - OAB:15.721-B, LINDOLFO MACEDO CASTRO - 

OAB:7.174/MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:7174, MARIZA 

MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:15.721-B, MELQUISEDEC JOSÉ ROLÃO - OAB:22.161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE AP. BIAVA - 

OAB:11460

 Vistos.

Considerando que fora redesiganda audiência de instrução nos autos de 

código 50573 e diante da necessidade dos processos de Códigos 50573, 

5469 e 17253 serem instruídos e julgados juntamente, REDESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12.11.2018 às 15h00min. 

Se necessário, expeça-se precatória para oitiva de testemunhas.

 As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65131 Nr: 139-61.2018.811.0026

 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): JOSE ALVES FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII.Custa, se houver, pela parte 

autora.Ausente penhora/arresto efetivada nos autos, deixo deferir o 

pedido levantamento e demais relacionados à constrição de bens.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.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.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3563 Nr: 243-83.2000.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogaciano Oliveira Sampaio Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União (Fazenda Nacional)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 Posto isto, julgo IMPROCEDENTES os embargos, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o 

embargante ao pagamento de custas processuais e honorários de 

advogado, os últimos arbitrados em 10% do valor da causa. Transitada 

esta em julgado, TRASLADE-SE cópia para os autos principais, após, 

certifique-se e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.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.Às providências.Arenápolis/MT, 27 de setembro de 

2018.MARINA CARLOS FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6550 Nr: 689-18.2002.811.0026

 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: Antonio Moacir Barbero Herrero, Maria Aparecida 

Herrero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson de Oliveira Fernando, Alcione 

Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O, 

Valter Caetano Locatelli - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 (...)Assim, DETERMINO:- Considerando que quanto aos honorários o 

perito informou que realizou composição com a parte autora (fl. 240), 

determino a intimação do referido profissional (endereço e telefones 

certificados à fl. 299), para que informe, em 05 (cinco) dias, data e 

horários que a prova será realizada, para prévia intimação das 

partes.Consigne-se na intimação (do perito e dos autores) que se a parte 

autora não efetuar o pagamento dos honorários periciais, em 05 (cinco) 

dias, o perito deverá informar o juízo imediatamente, vez que a ausência 

de pagamento implicará na preclusão da prova e andamento do feito sem 

sua realização (neste caso tornem os autos imediatamente conclusos).- o 

perito deverá realizar a perícia e apresentar laudo conclusivo, com 

respostas aos quesitos apresentados, no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data dos trabalhos, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência em caso de descumprimento.- com a juntada do laudo 

pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo sucessivo 

de 10 (dez) dias.Após, tornem os autos conclusos.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.Às providências.Arenápolis/MT, 27 de 

setembro de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3682 Nr: 362-44.2000.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usinas Itamarati S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Katica, Ione Gross Katika, Celso Silva 

Filho - Perito Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luci Helena Souza Silva 

Monteiro - OAB:5024/MT, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:8506-A, 

Nelson da Costa Araújo Filho - OAB:8.505-A - MT, Ricardo da Silva 

Monteiro - OAB:3301/MT, Suzan Michelly Coelho Fernandes - 

OAB:12.771/MT, Yara Fátima Gonçalves - OAB:9121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Aparecido Bisiquia - 

OAB:MT/11.564-A

 (...).Acerca da impugnação aos honorários apresentados, verifico que a 

parte autora, a qual pugnou pela realização de prova pericial, não trouxe 

elementos criveis capazes de demonstrar a exorbitância dos valores 

apresentados.Ressalto, ainda, que pela complexidade da perícia a ser 

realizada, o valor apresentado pelo perito nomeado atende as 

especificações, tendo o próprio profissional em sua proposta 

pormenorizado os gastos e fundamentando os valores cobrados, razão 

pela qual indefiro a impugnação apresentada.Outrossim, quanto ao pedido 

de intimar a parte requerida para também efetuar o pagamento da perícia, 

verifico que o mesmo também não merece guarida, notadamente porque 

os honorários periciais devem ser suportados por quem requereu referida 

prova, o que nesse caso foi a parte autora, conforme se vê à fl. 407-A 

dos autos.Assim, DETERMINO:- intimação da parte autora para que efetue 

o depósito dos valores periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando, 

desde já, deferido o levantamento de 50% dos mesmos em favor do perito, 
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para início da perícia.Deverá restar consignado que em caso de inércia da 

parte requerida quanto ao pagamento dos honorários periciais, restará 

referida prova preclusa, com andamento do feito sem sua realização (Em 

caso de não pagamento dos honorários periciais no prazo legal, deverá 

ser realizada imediata conclusão do feito).- as partes poderão indicar 

assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso ainda não 

apresentados, dentro do prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação 

desta decisão, sob pena de preclusão.- o perito deverá realizar a perícia e 

apresentar laudo conclusivo, com respostas aos quesitos apresentados, 

no prazo de 30 (trinta) dias a contar do levantamento dos 50% dos 

valores de honorários, sob pena de incorrer em crime de desobediência 

em caso de descumprimento.- com a juntada do laudo pericial, intimem-se 

as partes para se manifestarem, apresentando alegações finais no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.Após, tornem os autos conclusos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2587 Nr: 48-35.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital de Medicina Especializada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9123, Alessandro Tarcísio Almeida da Silva - OAB:4.677/MT, 

Humberto Schneider Ibañez - OAB:6281/MT, Hunno Franco Mello - 

OAB:7.993/MT, Luis Fernando Decanini - OAB:162.938/SP, Maurício 

Aude - OAB:4667/MT, Samuel Richard Decker Neto - OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do julgamento improcedente dos embargos à execução em apenso 

(cód. 2682), intime-se o exequente, para promover o regular andamento 

do feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando 

planilha de débito atualizada, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos 

do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do 

Provimento 84/2041.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61194 Nr: 3033-44.2017.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANdS, VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJBdS, AJPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Ferreira Freitas - 

OAB:19920

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, 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 para Intimar as partes, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 09/11/2018, às 

13h30min, a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2682 Nr: 140-13.1999.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital de Medicina Especializada Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393 - MT

 Posto isto, julgo IMPROCEDENTES os embargos, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o 

embargante ao pagamento de custas processuais e honorários de 

advogado, os últimos arbitrados em 10% do valor da causa. Transitada 

esta em julgado, TRASLADE-SE cópia para os autos principais, após, 

certifique-se e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.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.Às providências.Arenápolis/MT, 27 de setembro de 

2018.MARINA CARLOS FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51652 Nr: 518-70.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA SEVERINO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução por Titulo Extrajudicial ajuizada por 

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA em face de TEREZINHA SEVERINO 

MIRANDA, ambos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida a pág. 13, determinando a citação do executado a fim 

de realizar o pagamento, sob pena de penhora.

O exequente juntou termo de acordo (págs. 97/99), pugnando pela sua 

homologação e suspensão do feito até o seu cumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado as págs. 97/99, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, em data provável de 02.05.2018, determinando-se a baixa do 

relatório estatístico e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida.

Eventual penhora/arresto/bloqueio efetivada nos autos fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário.

CUMPRA-SE.

As providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65530 Nr: 344-90.2018.811.0026

 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: MPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé haver cadastrado os autos no CEJUSC sob o numero 

198665 , ficando a audiência de conciliação/mediação designada para o 

dia 09/11/2018 às 17:00 horas, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 123 Nr: 94-44.1987.811.0026

 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: Nadir Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heles Tavares Lira, Otaviano Tavares lira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton G - OAB:

 Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, III, do CPC. Custas pela inventariante.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa nos autos, observadas as formalidades legais. 

Às providências necessárias.Arenápolis/MT, 27 de setembro de 

2018.MARINA CARLOS FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10545 Nr: 650-16.2005.811.0026

 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: João Burali, Yolanda Ferrancin Burali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Baeza Burali, Juliana Baeza 

Burali, Pedro Henrique Baeza Burali, Paulo Vitor Baeza Burali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Moura Borges - 

OAB:839 /MS, FRANCINE BURALI GARCIA - OAB:11288/MT, José 

Carlos Rezende - OAB:9146/MT, José Esteves de Lacerda Filho - 

OAB:2.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contestação dos 

réus citados às fls. 1.189v e 1.209.

Outrossim, determino que o autor apresente o endereço atualizado da 

requerida não localizada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito em relação à mesma.

Com a apresentação do endereço, cite-se, consoante determinado à fl. 

1.185.

Após as devidas providências, determino que o feito fique suspenso para 

julgamento conjunto com a ação conexa em apenso (cód. 4748).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de setembro de 2018.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 4748 Nr: 662-06.2000.811.0026

 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: Juliana Baeza Burali, Pedro Henrique Baeza Burali, 

Paulo Vitor Baeza Burali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Burali, Yolanda Ferrancin Burali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mattiuzo Junior - 

OAB:4383-B/MT, Fábio Luiz de Mello Oliveira - OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Aguiar Ferreira - 

OAB:2554/MT, Antônio Moura Borges - OAB:839 /MS, FRANCINE 

BURALI GARCIA - OAB:11288/MT, José Carlos Rezende - 

OAB:9146/MT, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:2.492

 Vistos.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra 

e venda em que figura como autores JULIANA BAEZA BURALI, PEDRO 

HENRIQUE BAEZA BURALI e PAULO VITOR BAEZA BURALI e requeridos 

JOÃO BURALI e YOLANDA FERRANCIN BURALI, na qual foi determinada 

realização de prova pericial grafotécnica.

Em compulsão aos autos, percebe-se que o perito nomeado já apresentou 

proposta de honorários periciais, razão pela qual determino que a 

secretária realize com maior brevidade possível as seguintes diligências:

- intime-se a parte autora para que efetue o depósito dos valores periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias, ficando, desde já, deferido o levantamento de 

50% dos mesmos em favor do perito, para início da perícia.

Deverá restar consignado que em caso de inércia da parte autora quanto 

ao pagamento dos honorários periciais, restará referida prova preclusa, 

com andamento do feito sem sua realização (Em caso de não pagamento 

dos honorários periciais no prazo legal, deverá ser realizada imediata 

conclusão do feito).

- as partes poderão indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, 

caso ainda não apresentados, dentro do prazo de 05 (cinco) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão.

- o perito deverá realizar a perícia e apresentar laudo conclusivo, com 

respostas aos quesitos apresentados, no prazo requerido de 60 

(sessenta) dias a contar do levantamento dos 50% dos valores de 

honorários, sob pena de incorrer em crime de desobediência em caso de 

descumprimento.

- com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de setembro de 2018.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22512 Nr: 1030-29.2011.811.0026

 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 do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estela Alves Barbosa dos Santos, Vantuir 

Abrantes de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cézar Santos Reis - 

OAB:16185/E, Mariana Francisca de Souza Sanches - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil e DECLARO constituído, de pleno 

direito, o título executivo judicial em demérito dos requeridos, na quantia de 

R$ R$ 34.915,67 (trinta e quatro mil, novecentos e quinze reais sessenta e 

sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Após o decurso do prazo 

recursal, INTIME-SE a parte autora para encartar aos autos planilha de 

débito atualizada.Em seguida, CITE-SE e INTIME-SE os devedores para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, sob pena de incorrer na 

multa de 10% sobre o valor da dívida, bem como os honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento).Não havendo pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE mandado de penhora e avalição (art. 523, 

§3º, CPC), intimando-se o autor a depositar custas, se houver.Por fim, 

considerando que, nesta data, houve a declaração de constituição em 

título executivo judicial, proceda-se a conversão da classe processual no 

Sistema Apolo para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PROCEDA a Secretaria 

da Vara com as anotações pertinentes quanto Patrono do exequente (fl. 

75), para fins de escorreita intimação, no sistema Apolo e na capa dos 

autos, devendo a providência ser certificada.Sem prejuízo ao cumprimento 

desta decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT,INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44658 Nr: 614-56.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMRSDCL, SMRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 , DETERMINO a intimação da parte exequente, para indiciar bens em nome 

da parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias; não indicando, 

ARQUIVE-SE provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas 

o conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata, 

conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da CGJ. 6. Findo o prazo 

supramencionado, deverá a parte exequente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A 

intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014 da CGJ. 7. Decorrido o prazo do item ‘5’ com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos conclusos para as 

devidas deliberações. 8. Desde logo, DETERMINO que os protocolos 

referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por 

mim, sejam anexados a presente decisão, REMETENDO-SE os autos na 

sequência à Secretaria, para observância das determinações acima, 

procedendo na forma do art. 477 da CNGC/MT.CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, 

expedindo o necessário.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21776 Nr: 285-49.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M Figueiredo, José Mauro Figueiredo Junior, 

Nilton José de Figueiredo, Ivanilda Gonçalves Lahr Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Jassen Nogueira 

- OAB:19081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A-MT, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos.

 1. PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes quanto 

Patrono do autor (fls. 148/150), para fins de escorreita intimação, no 

sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser 

certificada.

2. DEFIRO o pedido retro, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, junte aos autos cópia da matrícula do imóvel atualizada.

3. Em seguida, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do bem 

indicado a fl. 155.

4. Feito isso, lavrado o termo de penhora, EXPEÇA-SE ofício ao cartório de 

registro de imóveis para que proceda à averbação pertinente.

 5. Realizado o registro do gravame perante o cartório de imóveis 

competente, INTIME-SE a parte executada e cônjuge, em sendo o caso, 

para, querendo, opor Embargos à Execução, no prazo legal.

6. Em seguida, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito.

 7. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

INTIME-SE e se CUMPRA.

As providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16554 Nr: 167-78.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Gonçalves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:MAT. 1.243.345, Sandra Maria Linck Squillace - OAB:4505/MT, 

Sávio Luis Oliveira Ramos - OAB:1662090

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18836 Nr: 723-46.2009.811.0026

 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: Manoel Antonio de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B, Naura Nédia Leite 

de Oliveira - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT, Sávio Luis Oliveira Ramos - OAB:1662090

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19330 Nr: 1225-82.2009.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane Dias de Carvalho Borghe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 
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OAB:MAT. 1.243.345

 4. Isso posto, DETERMINO a remessa dos autos ao(à) 

contabilista/contador(a) – CPC, art. 152, IV, “c” -, para que realize no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias e, com a juntada dos cálculos, DÊ VISTA 

às partes para, querendo, manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias 

- CPC, art. 10, art. 477, § 1º -, retornando-me concluso para sentença – 

código n. 36 -, transcorrido este prazo in albis ou não.5. Sem prejuízo ao 

cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO 

que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado 

no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes 

disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, 

acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21073 Nr: 1455-90.2010.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 22.170,81 (vinte e dois 

mil cento e setenta reais oitenta e um centavos)”, referente às parcelas 

atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que será 

atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os juros 

moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09, até a presente data,Em razão da sucumbência recíproca, 

CONDENO os litigantes ao pagamento das custas e despesas processuais 

pro rata, no qual o impugnante ficará isento, e ante a gratuidade da justiça 

concedida ao impugnado, o PAGAMENTO FICA SOB CONDIÇÃO 

SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 98, § 3º, do 

CPC. Honorários advocatícios na forma do art. 86 do CPC.Publicada com a 

inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT.Preclusa a via recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de cálculo atualizada.Após

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13538 Nr: 1794-88.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Vicencia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Jr - OAB:7581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779, Luciana Cristina P. Cardoso Zandonadi - 

OAB:5.319/MT

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da 

Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-13.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FEITOSA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

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:1000111-13.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos, bem como 

acerca do levantamento de valores em favor do credor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-13.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FEITOSA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

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:1000111-13.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos, bem como 

acerca do levantamento de valores em favor do credor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-13.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FEITOSA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

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:1000111-13.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos, bem como 

acerca do levantamento de valores em favor do credor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-54.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO OAB - 007.154.631-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVA PAULO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000160-54.2017.8.11.0026; Valor causa: $500.00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/
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[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Oficial: Valdeci Leopoldina da 

Fonseca Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIVANI 

SANTOS CORDEIRO - ME REPRESENTANTE: MARIVANI SANTOS 

CORDEIRO End. Rua Aparício Soares dos Santos, n. 520, Bairro Bela 

Vista, Arenápolis-MT Parte Ré: REQUERIDO: JEOVA PAULO DA SILVA O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se houve adimplemento do 

acordo ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC. OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. ARENÁPOLIS 

, 28 de setembro de 2018. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA PRESIDENTE 

COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 - 

TELEFONE: (65) 33431518

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-66.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (ADVOGADO(A))

ARMANDO MARTINS CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCOM HOME TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010216-66.2013.8.11.0026. REQUERENTE: ARMANDO MARTINS CABRAL 

REQUERIDO: BRASCOM HOME TELEMARKETING LTDA - ME VISTOS. I - 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput da Lei 9099/95. II – 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

PEDIDO LIMINAR DE RETIRADA DO NOME DE CADASTRO DE 

INADIMLENTES proposta por ARMANDO MARTINS CABRAL contra 

BRASCOM TELEMARKETING LTDA – ME, ambos qualificados. Entre um ato 

e outro foi determinada a intimação do autor para que informasse o novo 

endereço do requerido no prazo de 10 dias (id 11253123), contudo 

transcorrido o prazo o autor quedou-se inerte, conforme certidão de id 

15391023. III - O processo teve seu andamento regular obstado em 

decorrência da inércia exclusiva da parte autora, uma vez que deixou de 

realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu 

progresso, a ausência de endereço do autor impede a marcha processual 

restando ausente pressuposto regular de desenvolvimento válido do 

processo; assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe. IV - Ante o exposto, JULGO EXTINTO este feito, sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC,. Sem custas. 

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo. 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. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 25 de setembro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68712 Nr: 3102-84.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARCONDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e DECRETO A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, inc. I, do CPC. CONDENO a parte autora, observada a justiça gratuita, 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, do 

Cód igo  de  Processo  C i v i l .  Pub l i que -se .  Reg i s t re - se . 

Intimem-se.Cumpram-se as demais disposições da CNGC. Oportunamente, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60598 Nr: 882-50.2016.811.0088

 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: CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar o benefício da aposentadoria rural por idade à parte autora, no 

valor de um salário mínimo por mês, com DIB em 02/10/2009 (data do 

requerimento administrativo). DECLARO prescritas as parcelas vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação.A correção monetária 

deve observar o novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal 

Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, 

no qual restou fixado o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser 

aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 

Juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 

111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema 

simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ.Deixo de condenar o INSS ao 

pagamento das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 

7.603/2001, que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Sentença 

sujeita ao reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari 

Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do STJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60309 Nr: 697-12.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DEMENECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia C. Medeiros 

Rodrigues - OAB:9.831/MT, Julio Cesar P. Rodrigues - OAB:7437

 Intimo a parte exequente para que realize o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, a fim de cumprir o mandado de penhora e avaliação 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51535 Nr: 232-08.2013.811.0088

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA N. DE SOUZA - 

OAB:13.889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente para que efetue o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, consoante solicitado por meio do ofício 

de fls. 83 e 84, a fim de que seja dado cumprimento à Carta Precatória 

expedida às fls. 77/78.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38881 Nr: 1586-73.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO BATISTA DALTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, a fim de que se manfieste acerca do 

despacho de fls. 93, abaixo transcrito:

Vistos.

Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl.91, 

intime-se novamente a parte exequente, para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58383 Nr: 1497-74.2015.811.0088

 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: EVERALDA DOAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Bruno Martins Leão. - 

OAB:23752-0, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e DECRETO A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, inc. I, do CPC. CONDENO a parte autora, observada a justiça gratuita, 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, do 

Cód igo  de  Processo  C i v i l .  Pub l i que -se .  Reg i s t re - se . 

Intimem-se.Cumpram-se as demais disposições da CNGC. Oportunamente, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33076 Nr: 1600-62.2007.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOEL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA FAGUNDES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO OLIVEIRA GUIMARÃES 

- OAB:4833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 Intimo a parte requerida para que efetue o devido pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios referentes a sua condenação 

neste processo.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60309 Nr: 697-12.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DEMENECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia C. Medeiros 

Rodrigues - OAB:9.831/MT, Julio Cesar P. Rodrigues - OAB:7437

 Vistos.

Defiro o pedido formulado às ref.38.

Expeça-se mandado de PENHORA e AVALIAÇÃO do imóvel indicado às 

ref.33.

Após, manifeste-se a exequente em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

No mais, anote-se no sistema processual informatizado, o nome do 

advogado Dr. Gustavo R. Góes Nicoladelli e Dra. Fabiula Müller Koening, 

devendo as futuras intimações serem dirigidas a eles, sob pena de 

nulidade.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71570 Nr: 5090-43.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO VALE DO 

JURUENA-BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMARCIO RODRIGO GABALDI BELEM, ELIANA 

APARECIDA GABALDI BELEM, ADIR SMIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, Taiane Cristina De Lima Souza - OAB:21.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que esclareça a quem pertencem os 

endereços informados à ref.19.

No mais, anote-se no sistema processual informatizado o nome do 

advogado Dr. André Assis Rosa, devendo as futuras intimações serem 

dirigidas a ele, sob pena de nulidade.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40086 Nr: 494-26.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ANASTACIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA NÁTICA PINHEIRO - 

OAB:43.538/GO, CLERISTON MIRANDA ROCHA - OAB:37451/GO

 Vistos.

Ante as razões lançadas pelo recuperando às fls. 240/242, determino a 

intimação desse, por seu advogado, para que comprove a propositura de 

eventual ação de Revisão Criminal, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53769 Nr: 426-71.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTILIO KIISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu BERTÍLIO KIISTER, 

com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, art. 110 §1º, todos do 

Código Penal, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 12 da 

Lei 10.826/2003.Por se tratar de sentença proferida em audiência, dou 

esta por publicada e as partes por intimadas. Registre-se. Sem 

custas.Transitada em julgado, certifique-se.Após, arquivem-se. 

Cumpram-se as disposições pertinentes da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58548 Nr: 1590-37.2015.811.0088

 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: BCICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFBM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - 

OAB:25.276-PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53.612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que promova o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, bem como das custas para expedição das cartas 

precatórias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39040 Nr: 1746-98.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Cuida-se de Execução Penal na qual o réu José Paulo Ascoli foi 

condenado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 

10.826/2003, por decisão transitada em julgado (fls. 22), à reprimenda de 

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias - multa.

Às fls. 37, o recuperando deu início ao cumprimento da pena executada.

É o relato. Decido.

O artigo 110 do Código Penal estabelece, em seu §1º, o seguinte:

“§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em 

julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se 

pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo 

inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

A pena de 02 (dois) anos de reclusão, aplicada em definitivo ao réu, 

prescreve em 04 (quatro) anos, a teor da disposição do artigo 109, inciso 

V do Código Penal.

 Observa-se que embora a prescrição tenha sido interrompida na data de 

13/04/2011 (fls. 37), tendo em vista o início do cumprimento da pena pelo 

recuperando, até a presente data já transcorreu lapso superior a 04 

(quatro) anos.

Assim, mostra-se imperativo reconhecer que o Estado deixou transcorrer 

o prazo que possuía para buscar a punição do réu em razão do delito por 

ele praticado, dando causa à extinção da punibilidade do agente.

Isso posto, com esteio nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, ambos do 

Código Penal e 112, inciso II, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de 

JOSÉ PAULO ASCOLI, na forma do artigo 110, §1º do Código Penal, em 

face da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os autos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Sem custas.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60776 Nr: 988-12.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES 

S/A-CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:14.614

 (...) Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

pelo autor para: a) Declarar inexigível o débito cobrado pela requerida 

referente à fatura do mês de maio de 2016 da autora b) Condenar a 

requerida ao pagamento do dobro do valor cobrado indevidamente, ou seja 

R$1.767,68 (um mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito 

centavos), com juros de 01% ao mês e atualizados pela média dos índices 

INPC-IBGE, ambos a contar do pagamento (19/05/2016). c) Julgar 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais. Considerando 

que os danos morais foram julgados improcedentes, as custas deverão 

ser rateadas entre as partes, observada a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita à autora. Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, CPC. Considerando a sucumbência parcial, 

condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor dos danos morais pleiteados, na forma do artigo 85, §§2º e 

14, CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33340 Nr: 1796-32.2007.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal em 

desfavor de João Paulo de Oliveira Souza.

Recebida a petição inicial (fls. 27), fora determinada a citação da 

executada.

Às fls. 29-v, foi procedida à citação do executado.

Intimada para requerer o que de direito, a parte exequente pugnou pela 

penhora de valores do executado, via sistema Bacenjud.

Por meio da decisão de fls. 34/35, este Juízo deferiu o bloqueio “on line” de 

valores depositados em conta bancária de titularidade da parte executada.

Realizada a tentativa de bloqueio (fls. 36/37), esta foi infrutífera.

Intimada a parte exequente, a fim de indicar bens do executado passíveis 

de penhora, esta bastou-se a requerer novamente a penhora “on line” (fls. 

58).

É o relato. Decido.

Tendo em vista que até a presente data não foram localizados bens para 

garantir a execução, bem como que desde o ajuizamento da ação já se 

transcorreu o lapso temporal superior a 10 (dez) anos, nos termos do art. 

40, § 2º, da Lei nº 6.830/80, determino o ARQUIVAMENTO do processo em 

tela pelo prazo de 01 (um) ano sem baixa na distribuição, mas excluindo-o 

do relatório estatístico.

Consigno, ainda, que nos termos do REsp 1.340.553/RS, após finalizado o 

prazo de suspensão inicia-se a contagem do prazo prescricional, 

independentemente de nova intimação da Fazenda Pública.

Intime-se a Fazenda exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61669 Nr: 1587-48.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA PENHA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO DA PENHA FERREIRA, Rg: 

1887896-2, Filiação: Marilene Soares da Penha e Irineu Ferreira Maria, data 

de nascimento: 09/01/1989, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc. Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de 

RONALDO DA PENHA FERREIRA, eis que há provas indicativas da 

materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao 

acusado. Não é caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 

395. Cite-se o denunciado, PELA VIA EDITALICIA, com prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 361 do CPP), nos termos do CPP, art. 396. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (art. 396 

e 396-A do CPP).Com a resposta apresentada pelo acusado, retornem 

conclusos para os fins do CPP, art. 397.Observem-se as disposições dos 

artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências Necessárias.

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, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 27 de setembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-82.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JUNIOR DE LIMA (REQUERENTE)

ASTILHO DEMETRIO URBITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000137-82.2018.8.11.0088. REQUERENTE: EDSON JUNIOR DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. EDSON JUNIOR DE LIMA 

ajuizou Ação Reclamatória c/c pedido de antecipação de tutela em 

desfavor de TELEFONIA BRASIL S.A (VIVO). Afirma que teve o nome 

negativado em órgãos de proteção ao crédito, mas que não deve nada à 

ré. Expõe que a requerida emitiu duas faturas em sua titularidade, com 

descrição do contrato 0000899995112879, totalizando o valor de R$ 

357,84 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), 

sendo que nunca realizou qualquer contrato com a requerida. Aduz que 

tentou resolver o impasse administrativamente, ligando e enviando e-mail 

para a requerida, contudo nunca obteve resposta. Diante disso, requereu, 

em sede de tutela antecipada, que seja determinada a retirada da inscrição 

de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC). É o relato 

do essencial. O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) 

distingue a tutela provisória em duas espécies, revestindo-se em tutela de 

urgência ou evidência, conforme artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. 

No caso em apreço, afirmando o autor pela existência de periculum in 

mora para a necessidade de efetivação da medida, indispensável é o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC 

(tutela de urgência), que 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. (g.n.) 

Nesta esteira, para fins de concessão da liminar buscada, de natureza 

antecipatória, exige-se, além de probabilidade do direito capaz de 

convencer o juízo acerca da verossimilhança das alegações, que a 

espera para prolação do provimento final acarrete perigo de dano à parte, 

ou, ainda, que exista risco ao resultado útil do processo. No mais, não se 

pode olvidar da necessidade de que o provimento antecipatório seja 

dotado de reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com 

base em todas estas premissas, verifica-se que a probabilidade do direito 

está estampada nos documentos juntados com a inicial. O autor 

comprovou a existência de cadastro do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Em tais circunstâncias, ao menos em uma análise superficial, 

há verossimilhança das alegações. Com efeito, é sabido que os arquivos 

de consumo, onde os bancos de dados se apresentam sob a forma de 

Serviços de Proteção ao Crédito, não podem servir para causar prejuízo 

ao consumidor, e sim para auxiliar nas relações de consumo. 

Consequentemente, os arquivos de consumo desempenham uma função 

positiva na sociedade de consumo. Mas, como toda atividade humana, 

estão sujeitos a abusos e, por isso, devem ser controlados. No caso, a 

tutela pleiteada deve ser deferida porque o lançamento do nome do 

requerente no Cadastro de Inadimplentes se constitui em atitude abusiva, 

haja vista que o reclamante, ao menos em uma análise superficial, não 

efetuou o débito com a ré. Parece-me correto e justo, ante a possibilidade 

de ser ou não verdadeira a afirmação contida na inicial, entender por ora 

verdadeiro o pedido formulado, considerando que todos devem agir com 

lealdade, boa fé e veracidade processual (artigo 77, CPC). Ainda, com a 

restrição ao crédito do requerente, caso seja concedida somente ao final 

o provimento pleiteado, há grave risco de comprometimento da prática de 

atos da vida civil e aquisição de bens de consumo (dano irreparável ou de 

difícil reparação). Por sua vez, caso não seja verdadeira a pretensão 

deduzida e ao final seja indeferida, não haverá grandes transtornos para 

a requerida, que poderá cobrar o débito normalmente. Em suma, em 

consonância com as regras de experiência comum, aliadas aos 

documentos apresentados com a inicial, há plausibilidade das alegações 

da parte requerente quanto à inserção indevida do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Assim, diante da contundência das alegações, 

caberá à requerida comprovar a legalidade da inscrição. Por fim, 

ressalta-se que o pedido de antecipação da tutela deve ser atendido nas 

situações em que houver dúvida quanto à existência do débito ou estando 

em discussão o montante da dívida, sendo prudente que se adote 

providências para coibir eventual constrangimento desnecessário. 

DEFIRO, por todo o exposto, a antecipação da tutela, a fim de promover a 

exclusão provisória do nome do requerente dos cadastros de restrição ao 

crédito registrado por iniciativa da empresa requerida, em relação aos 

débitos descritos na inicial. Oficie-se ao SERASA/SPC para que 

suspendam os efeitos da inscrição do requerente no cadastro de 

restrição ao crédito, no que tange ao crédito apontado nesta ação. No 

caso de descumprimento desta ordem, aplico, em consonância com o 

disposto no artigo 297, Parágrafo único, CPC, multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se a parte 

requerida. Inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 1º c/c art. 6, 

inciso VIII, ambos da Lei 8078/90, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Cite-se e intime-se a parte 

requerida, com as advertências previstas na Lei 9099/95 e segundo o rito 

nesta previsto. Designo audiência de conciliação para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 16 horas. Deverá ser consignado, ainda, o disposto 

no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Aripuanã, 26 de setembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 27651 Nr: 2086-18.2005.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILSON ARINS GUMY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIBENS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente para se manifestar acerca da 

devolução da carta precatória com certidão negativa (fls. 187).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34496 Nr: 1020-95.2008.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNA MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA RAIO DE LUZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conquanto a exequente tenha indicado endereço para a intimação da 

parte executada, verifico que o local declinado é o mesmo constante da 

carta precatória negativa de fls. 98/99, desta forma indefiro o pedido.

No mais, determino, pela derradeira vez, que a exequente apresente o 

endereço atualizado da parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
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pena de extinção.

Postergo a análise do pedido de penhora “on line” para após a intimação 

da executada.

Intime-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70833 Nr: 1263-51.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIDOS TITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. FELIX MALHARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19774/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63700 Nr: 255-73.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL IND E COM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPACK – COMERCIO, DISTRIBUIDORA E 

REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70580 Nr: 1101-56.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECY ALEXANDRINA PEREIRA, JULIO 

LEOPOLDINO FERREIRA, TEREZA BARBOSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de sua advogada, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71928 Nr: 1891-40.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Juízo da Comarca de Nova Monte Verde-Mt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍNTIA LAUREANO LEME - 

OAB:OAB/MT 6907-O

 Intimação do réu, na pessoa de sua advogada, para comparecer a 

audiência, que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 

06 de novembro de 2018, às 16h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70584 Nr: 1104-11.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória, visto que ausentes 

os requisitos legais para tanto.Intimem-se as partes sobre o teor da 

presente decisão.Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos).O prazo para contestação fluirá nos 

moldes do art. 183 do NCPC.Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação em 10 (dez) dias.Após, tornem 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73074 Nr: 2354-79.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC VARA ÚNICA COMARCA DE COTRIGUAÇU/MT, 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JUVENTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O, HEUER SUNIGA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.954-E

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de inquirição da testemunha JOÃO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR, 

que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 06 de 

novembro de 2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73050 Nr: 2349-57.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína - MT, 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGUES GAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Zandoná - 

OAB:OAB/MT 16.829

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para o comparecer a 

audiência, que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 

06 de novembro de 2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73416 Nr: 2504-60.2018.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN, CMDB"VPEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o MP para requerer o que for de direito no prazo legal.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 16889 Nr: 827-49.2005.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ANTÔNIO CATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR F. JACOBOWSKI GEIER - 

OAB:MT / 3.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Defiro o pedido para realização de BACENJUD e RENAJUD em face do(s) 

executado(s) retro citado(s) pelos motivos expostos na petição retro.

Intimem-se as partes para que se manifestem acerca dos resultados dos 

procedimentos supra requerido(s), no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

preclusão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56637 Nr: 537-82.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, 

MARILZA MENDES, AMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE ALMEIDA VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORAES 

GONÇALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS DE ALMEIDA VERA, Filiação: 

Aldenice de Almeida Oniciu Vera, brasileiro(a), Telefone 65-. 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: Vistos,Trata-se de ação de alimentos movida pelo Ministério 

Público em favor do menor A. M. de A., representado por sua genitora 

Marilza Mendes, em face de Douglas de Almeida Vera, alegando que o 

requerido não contribui com as despesas alimentícias. Recebida a ação 

(fl.12), foram fixados os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo. 

O requerido devidamente citado apresentou contestação às fl. 33/34 

reconhecendo a procedência do pedido.Realizou-se audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera, ante a ausência do requerido (f. 

29).Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela procedência do 

pedido.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Presentes estão os 

pressupostos processuais e as condições da ação.Não há preliminares a 

serem apreciadas.Com efeito, a obrigação de prestar alimentos aos filhos 

menores decorre do poder familiar. O demandado possui o dever de 

pagá-los.Insta salientar que o requerido reconheceu a procedência do 

pedido, não apresentando qualquer objeção ao pretendido. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DETERMINO que o genitor, 

anteriormente qualificado, PAGUE a título de alimentos ao filho menor o 

valor de R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) 

mensais, equivalente a 30% do salário mínimo vigente, bem como 50% das 

despesas com saúde e educação.Intime-se a autora para que, informe o 

número da conta bancária onde serão depositado os valores dos 

alimentos. Prazo: 05 dias.CIÊNCIA ao Ministério Público.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 26 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59785 Nr: 473-38.2016.811.0100

 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: CEZAR LUIZ DOS SANTOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que em cumprimento a determinação contida na ref. 28, intimo a 

parte autora ao pagamento das custas processuais conforme certidão de 

ref. 34, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65102 Nr: 1165-03.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN FELIPE SANTOS NAPOLITANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a determinação contida na ref. 11, intimo a 

parte autora ao pagamento das custas processuais conforme certidão de 

ref. 17, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65116 Nr: 1174-62.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO STEINKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a determinação contida na ref. 11, intimo a 

parte autora ao pagamento das custas processuais conforme certidão de 

ref. 17, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55682 Nr: 185-27.2015.811.0100

 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: AMENAIDE ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixera - OAB:OAB/SP 327.026

 Certifico que, ante a apresentação de Recurso de Apelação pelo Autor, 

visando impulsionar o feito intimo o Requerido a apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67003 Nr: 2372-37.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E 

FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, 

FUNDAÇÕES, AUTARQUIS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE, CÂMARA 

MUNICIPAL DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA MAGALI SAWITZKI - 

OAB:21528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a determinação contida na ref. 12, intimo a 

parte autora ao pagamento das custas processuais conforme certidão de 

ref. 31, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71696 Nr: 1818-68.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a determinação contida na ref. 07, intimo a 

parte autora ao pagamento das custas processuais conforme certidão de 

ref. 13, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60934 Nr: 1088-28.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marciene Mendes da Silva, Milena Mendes Camim, 

Matheus Mendes Camim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abidomar Camim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a determinação contida na ref. 34, intimo a 

parte autora ao pagamento das custas processuais conforme certidão de 

ref. 39, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56250 Nr: 390-56.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO SANTOS DE ALMEIDA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIGOY HELFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 Certifico que em cumprimento a determinação contida na ref. 28, intimo a 

parte autora ao pagamento das custas processuais conforme certidão de 

ref. 34, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57716 Nr: 880-78.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIELSON CORREIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CAMPOS 

VARNIERI - OAB:18116/A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 Certifico que em cumprimento a decisão de ref. 24 intimo a parte autora ao 

pagamento das custas processuas conforme calculo de ref. 29, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-76.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010142-76.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: PONTO COM 

COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: REGIANE 

DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 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. 

BRASNORTE, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-31.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VILHALBA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010145-31.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: PONTO COM 

COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: PATRICIA 

VILHALBA DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 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. 

BRASNORTE, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-37.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA (ADVOGADO(A))

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER GOMES BORBA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010261-37.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: FBM 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: 

ELIEZER GOMES BORBA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram para por fim ao litígio, conforme petição de acordo no evento 

n. 12314247, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 

487, inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a 

intimação das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

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. BRASNORTE, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1000057-19.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DANTAS DE SOUZA (EXCEPTO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BELARMINO FULGÊNCIO (EXCEPIENTE)
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INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000057-19.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXCEPTO: CLAUDIA 

DANTAS DE SOUZA EXCEPIENTE: RODRIGO BELARMINO FULGÊNCIO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 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. 

BRASNORTE, 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-95.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

DANIELA DE MELO DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010089-95.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: DANIELA DE 

MELO DOMINGOS REQUERIDO: AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA 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 Ação de indenização por danos materiais e 

morais, em que a parte autora sustenta que comprou passagens para 

viajar em ônibus da reclamada até Várzea Grande em 27/01/2016. 

Contudo, alega que o ônibus em que viajaria quebrou e não embarcou no 

horário previsto, e com isso teria perdido voo de Várzea Grande/MT a 

Presidente Prudente/SP previsto para 28/01/2016, previamente comprado. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. Para a 

fundamentação desta decisão, utilizo também, regras de experiência 

comum (art. 5º da Lei 9.099/95). Tratando-se, in casu, de demanda sobre 

relações de consumo, deve ser aplicada neste caso as normas do Código 

de Defesa do Consumidor; mas cuja inversão do ônus probatório somente 

pode ser admitida em caso de verossimilhança das alegações na inicial. 

No caso, não verifico porém, verossimilhança na narrativa da inicial por 

dois motivos: primeiro pelo fato da promovente alegar que o horário de 

embarque no ônibus seria às 14h30min, quando na verdade restou 

esclarecido que era às 16h30min, aliado ao fato da mesma estranhamente 

não ter anexado com a inicial o bilhete de passagem comprado junto à 

promovida, onde consta o horário previsto correto. Em segundo lugar, a 

própria autora aduz que escolheu comprar passagem de ônibus com a 

promovida visando chegar em Várzea Grande (onde fica o aeroporto) com 

pelo menos 04 horas de antecedência do horário do voo previsto, às 

05h30min (conforme horário do voo no bilhete anexado somente com a 

impugnação). Ora, se de fato a promovente pretendesse comprar 

passagem para chegar ao aeroporto com 04 horas de antecedência do 

horário do voo, obviamente não teria adquirido passagem com a 

promovida, já que a saída do ônibus era às 16h30min (conforme previsto 

no bilhete); e sim, teria comprado de alguma outra empresa com horário 

mais cedo que este. Pelas regras de experiência comum, este julgador tem 

conhecimento de que o tempo de viagem entre Brasnorte e Várzea 

Grande leva pelo menos entre 10 e 11 horas, se não houver qualquer 

contratempo durante a viagem, tais como acidentes, congestionamento ou 

obras nas estradas por exemplo. Se o tempo de viagem demora esse 

lapso, a promovente, ao embarcar com a promovida, teria somente três 

horas de antecedência antes do voo (se considerarmos 10 horas de 

viagem no ônibus), ou somente duas horas (se considerarmos 11 horas). 

Portanto, não correspondia aos anseios da parte autora, não sendo 

possível entender porque a promovente comprou a passagem com a 

requerida mesmo assim. Diante da ausência de verossimilhança das 

alegações, este feito não comporta inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte autora provar o fato constitutivo de seu direito. A mesma alega; 

porém a requerida nega que o ônibus tenha “quebrado” ao alegar que a 

autora teria desistido de viajar após ouvir do motorista que corria o risco 

de não chegar a tempo de embarcar no avião, diante do lapso de tempo 

exíguo entre a chegada ao aeroporto e o horário do voo, aliado ao risco de 

contratempos na estrada. Dessa forma, não comprovou a promovente a 

falha na prestação do serviço, consistente na alegada “quebra” do ônibus 

que teria feito perder o voo já programado, e com isso ser indenizada. 

Lado outro, conforme o que já foi exposto, há coerência nas alegações da 

promovida de que havia risco da autora não chegar a tempo de seu voo 

em caso de eventuais ocorrências durante a viagem, pois restou 

demonstrado que esta adquiriu passagem com horário de chegada muito 

próximo ao horário de sua viagem de avião, o que não condiz com sua 

narrativa. Em consideração ao conjunto de elementos e alegações das 

partes, forçoso concluir que a promovente possa ter desistido da viagem 

ao ser orientada dos riscos a que teria caso algum contratempo 

ocorresse, e que não havia mais outro ônibus com horário de saída mais 

cedo da que tinha adquirido. Ademais, o bilhete da passagem aponta que a 

compra não foi realizada com antecedência, e sim, no mesmo dia da 

viagem, o que denota falta de planejamento por parte da promovente. Por 

consequência, não há como considerar a existência de falha na prestação 

do serviço, muito menos que a promovida tenha alguma responsabilidade 

pela autora não ter viajado de avião ao seu destino final. Pelo contrário, há 

elementos que apontam que ela não viajou por culpa própria, por 

desistência. Então, não há que se falar em ocorrência de dano material, 

posto que os ajustes para uma nova viagem, ocorrida dias depois, deu-se 

por ato próprio, não imputável a quem quer que seja. Por consequência, 

descabe falar na ocorrência de danos morais. Assim, a improcedência 

dos pedidos 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 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, 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 Brasnorte 

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. BRASNORTE, 29 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-50.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIANPAOLO PRIMO PIETRO CANTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010092-50.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: GIANPAOLO 

PRIMO PIETRO CANTINI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 
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prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por 

usuário de energia elétrica, na qual visa declaração de inexigibilidade do 

valor total de R$ 862,36, sendo R$ 717,34 a titulo de recuperação de 

consumo de energia elétrica, mais o valor de R$ 145,02, a título de “custo 

administrativo de inspeção”. A parte reclamada arguiu preliminar de 

incompetência do Juizado em razão da necessidade de perícia técnica, a 

qual desde logo afasto, eis que os elementos trazidos pelas partes são 

suficientes para o julgamento do feito. Passo ao mérito. Nota-se que a 

parte promovida foi regularmente citada, mas não compareceu à audiência 

de conciliação. Contudo, apresentou contestação antes da audiência. O 

comparecimento das partes em audiência é obrigatório. Nesse sentido: 

ENUNCIADO 20 FONAJE – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Ainda que tenha apresentado contestação, tal ato não dispensa 

o comparecimento em audiência: ENUNCIADO 78 FONAJE – O 

oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento 

pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia. Por tais razões, 

DECRETO a revelia da parte reclamada na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95, devendo a contestação e demais documentos, exceto os de 

representação, serem desconsiderados e retirados dos autos. Todavia, a 

revelia não presume de forma automática a procedência dos pedidos 

contidos na ação. Os fatos alegados pela parte reclamante, somente não 

se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do 

juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois a pretensão se mostra 

devidamente amparada documentalmente, mas cujos pedidos comportam 

procedência em parte. Tratando-se de relações de consumo, o presente 

caso comporta a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de 

consumo, consoante o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC, e que é 

perfeitamente admissível, já que somente a Reclamada pode produzir 

provas conclusivas quanto à lide. Entretanto, mesmo considerando essa 

inversão, observo que não logrou êxito em demonstrar a regularidade da 

cobrança de recuperação do consumo em face da parte autora. A parte 

reclamada argumenta que não está imputando a culpa ao consumidor pela 

irregularidade encontrada no medidor; mas como foi beneficiado pela 

medição a menor, caberia a ele pagar pela energia não aferida. Todavia, 

essa alegação não procede. A carta ao cliente enviada ao promovente em 

06/01/2016 relata que em sua instalação elétrica há uma “anormalidade 

que provocou faturamento inferior ao correto”. Mais abaixo, no mesmo 

documento, consta o que seria essa anormalidade: “procedimento irregular 

no medidor”. Ora, ao passar tais informações ao consumidor, a reclamada 

o fez de forma genérica, sem especificar em detalhes qual o motivo que 

causou erro na medição de consumo, ao mesmo tempo em que imputa ao 

consumidor um valor considerável a pretexto de recuperar energia 

supostamente não aferida. Sem esse detalhamento, não há como verificar 

se a ocorrência foi fato que o promovente deu causa, ou foi o 

responsável para tanto, tampouco autoriza impô-lo uma fatura em valor 

alto. Ainda que pudesse considerar como legítima a cobrança de 

recuperação de consumo sob o argumento de que a parte autora se 

beneficiou da energia não aferida, verifico que no presente caso deve ser 

igualmente afastada tal obrigação, pois não há prova conclusiva de que 

houve de fato, energia medida a menor. O documento emitido pelo IPEM-MT 

não especifica o defeito ou irregularidade, nem por qual motivo o medidor 

foi reprovado. A única observação que poderia se tratar de irregularidade 

seria a de que o dispositivo estaria com os lacres violados, o que por si só 

não comprova nem se correlaciona com aferição deficiente alegada. Não 

há fotos, ou laudos precisos que demonstrem a anormalidade relatada no 

medidor. Desta feita, referido documento, apesar de lavrado por órgão 

dotado de fé pública, não demonstra a contento que o medidor realmente 

estava irregular e aferia energia menor do que o consumido; tampouco 

demonstra com exatidão a quantidade de energia não aferida, isso 

considerando o histórico da parte autora. Não haveria dúvidas de que a 

parte autora teria se beneficiado de energia não medida se o consumo 

revisto fosse no patamar de outros períodos. Porém, o caso específico do 

promovente demonstra pela situação fática que o registro de consumo não 

era menor do que efetivamente foi. Verifica-se no demonstrativo de 

cálculo de recuperação de consumo anexado pela promovida, que o 

montante de energia revisto no período alegado como irregular (entre 

dezembro/2014 a setembro/2015) varia entre 501 a 573 KWh, ou seja, 

sempre acima dos 500 KWh, durante dez meses ininterruptos. Ocorre que, 

tanto antes quanto depois da substituição do medidor, o consumo do 

promovente se manteve estável, nos mesmos patamares, chegando 

inclusive, a registrar consumo menor do que antes da troca. O histórico de 

consumo do autor demonstra que durante o ano de 2014, ou seja, período 

pré-troca – o consumo variava normalmente entre 310 a 550 Kwh, com 

mínimo de 250 e máximo de 600 Kwh; sendo que no período pós-troca o 

consumo foi com um mínimo de 250 e máximo de 460 Kwh. E jamais acima 

dos 500 Kwh. Portanto, o que se percebe é a similitude dos registros dos 

períodos pré e pós-troca do aparelho medidor, inclusive por vezes 

superior no período anterior, não podendo assim, presumir ou concluir que 

de fato nele havia irregularidade. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DO INÍCIO DA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA RETROATIVA INDEVIDA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA DECLARATÓRIA – 

ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – PEDIDO ADESIVO FORMULADO EM 

CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO E PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistindo prova suficiente 

acerca do início da irregularidade no medidor de energia elétrica da 

Unidade Consumidora, é indevida a cobrança retroativa de valores 

hipotéticos, sobretudo quando o consumo retroativo/presumido mostra-se 

muito superior à média posterior à troca do referido aparelho. Inteligência 

do art. 333, I, do CPC. 2. (...) 3. (...) 4. Recurso parcialmente provido e 

pedido adesivo não conhecido. (TJMT - Ap 134554/2013, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2014, 

Publicado no DJE 27/03/2014) Em conclusão, o consumo que a promovida 

considera como o real e efetivo, não espelha a realidade fática. Diante da 

situação fática acima delineada, forçoso concluir que a fatura de 

recuperação de consumo não é legítima e tampouco é devido o valor que 

nela contém a tal título. Além da declaração de inexistência de débito, é 

possível reconhecer ofensa à personalidade da parte autora a ensejar 

direito à indenização por danos morais diante da cobrança indevida e 

ameaças de suspensão de fornecimento de energia. Isso porque, apesar 

da reclamada informar que não há prova do dano, tratando-se de dano 

moral, prova-se apenas o fato – falha na prestação de serviço, sendo 

então presumido. Nesse sentido: “ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA 

OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR. COBRANÇA DESCONSTITUÍDA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. 1. Comparando o consumo faturado durante o 

suposto período irregular com o faturamento posterior a tal, verifica-se 

que não houve diminuição significativa de faturamento no período da 

suposta irregularidade. Débito desconstituído.2. Se da dívida gerada 

erroneamente decorreu a inscrição do nome do consumidor em cadastros 

de inadimplentes, é corolário...(TJRS - Terceira Turma Recursal Cível, 

71003399029 RS , Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 

17/05/2012, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/05/2012) Além 

disso, a cobrança em face do promovente provocou sentimentos de 

incerteza e angústia, diante da cobrança de valores consideráveis que 

entende não serem devidos, aliado ao receio de suspensão do 

fornecimento de energia em caso de não-pagamento, embora tal prática 

seja vedada, em conformidade com o entendimento de nossos tribunais, 

em que dívidas relativas a recuperação de consumo não-faturado não 

justificam a interrupção do serviço. Por fim, no que tange ao quantum 

debeatur, deve ser arbitrado por apreciação equitativa, nos termos do art. 

6º, da lei 9.099/95. Assim, considerando a ausência de maiores prejuízos 

demonstrados nos autos; considerando a capacidade financeira do 

promovente e da parte promovida; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Ante o exposto, 

decreto a revelia da promovida, e JULGO parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: a) DECLARAR indevida a 

cobrança do valor de recuperação de consumo e respectiva fatura, 

referente à unidade consumidora 6/756221-8 no valor total de R$ 862,36; 

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) ao promovente, a título de indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
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Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, 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 

Brasnorte 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. BRASNORTE, 29 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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

 IMPULSIONO os autos, para INTIMAR a parte embargada a apresentar 

respsota aos Embargos de Declaração opostos pelo embargante, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36819 Nr: 538-03.2016.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que até a presente data a parte autora, efetuou o 

pagamento da diligencia para cumprimento da mandado de citação 

expedido, reitero a intimação realizada no dia 14 de maio, conforme texto a 

seguir:

"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. A diligencia será cumprida na região da 

Fazenda Cristalina, zona rural do municipio de campinápolis. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 15991 Nr: 250-07.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR LOURENCETTE, JOSE OLIVIO 

LOURENCETTE, NEIDE MANUEIRA LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁGUEDA DOROTÉIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158

 CONSIDERANDO que até a presente data não houve manifestação da 

parte exequente, quanto o teor da intimação realizada em maio/2018, 

reitero esta, conforme trecho abaixo transcrito, e desde já informo que 

caso não haja manifestação no prazo indicado, os autos serão 

encaminhados para conclusão do Douto Magistrado, com o fito de decidir 

o que foi cabível a espécie.

"INTIMO A PARTE EXEQUENTE, para no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente comprovante de pagmento de distribuição da carta precatória 

expedida para intimar a parte requerida na Coamrca de Arapongas - 

Paraná."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39509 Nr: 1363-10.2017.811.0110

 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: LIOMAR LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de DEZEMBRO 

de 2018, às 16h30min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

Caso as partes tenham interesse no depoimento pessoal, DEVERÁ HAVER 

REQUERIMENTO EXPRESSO, no mesmo prazo acima indicado, sob pena de 

preclusão, a fim de atender ao disposto no artigo 385, §1°, do CPC.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

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 cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36812 Nr: 534-63.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FRANCISCO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de DEZEMBRO 

de 2018, às 17h15min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

Caso as partes tenham interesse no depoimento pessoal, DEVERÁ HAVER 

REQUERIMENTO EXPRESSO, no mesmo prazo acima indicado, sob pena de 

preclusão, a fim de atender ao disposto no artigo 385, §1°, do CPC.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 
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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 cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36959 Nr: 622-04.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PINHEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

1 - Tendo em vista a audiência realizada, conforme fls. 93, bem como a 

deprecada de audiência (fls. 97/101) para inquirição da vítima e 

testemunhas indicadas às fls. 02v, verifica-se que só falta o interrogatório 

do implicado ALESSANDRO PINHEIRO DA COSTA.

2 – Assim, designo o dia 11 de DEZEMBRO de 2018, às 14h30min (horário 

de Cuiabá/MT), para realização do interrogatório do denunciado.

 3 - Intimem-se o acusado e seu advogado nomeado às fls. 79 para 

comparecem à audiência supra designada.

 4 - Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22076 Nr: 1082-06.2007.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISMUNDO RODRIGUES DE JESUS, LUZIA 

JUNQUEIRA FARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDICE DE MORAES GARCIA, ILSON ALVES 

SEVERINO, APARECIDO DONIZETE CERCONE, NUABIA SIQUEIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRICOLA PAES DE BARROS - 

OAB:6.700/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MIRIAN 

ELISABETH NASCIMENTO - OAB:10.276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de DEZEMBRO 

de 2018, às 15h30min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

Caso as partes tenham interesse no depoimento pessoal, DEVERÁ HAVER 

REQUERIMENTO EXPRESSO, no mesmo prazo acima indicado, sob pena de 

preclusão, a fim de atender ao disposto no artigo 385, §1°, do CPC.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

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 cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25926 Nr: 949-56.2010.811.0110

 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 CICERA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 (...)Portanto, reconheço a isenção do pagamento de custas do 

requerido.Reconheço a prescrição das eventuais parcelas vencidas 

anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação, 

nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.(...) Declaro o 

processo saneado.Não há fatos incontroversos. Os fatos controvertidos 

dizem respeito ao preenchimento dos requisitos necessários para 

comprovação da condição de segurado especial rural e exercício da 

atividade rural em número de meses idêntico à carência do benefício 

pleiteado.Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade 

dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2.018, às 16h30min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do 

CPC).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 

60 (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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33838 Nr: 1209-94.2014.811.0110

 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, 

HELENA SANTANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 (...).Aduz o autor que a medicação que tem sido fornecida à paciente não 

tem mais surtido os efeitos necessários ao seu tratamento, pleiteando, 

portanto, a substituição dos fármacos conforme prescrição médica de 

fl.109.Determinado o envio do pleito ao NAT (fls.110/111), este apresentou 

resposta indicando a impossibilidade de manifestação ante a 

desatualização das prescrições dos fármacos (fl.116).Por tais razões, 

intime-se a parte autora para apresentar laudo médico atualizado 

indicando a situação do quadro de saúde e a prescrição atualizada de 

todos os medicamentos necessários à manutenção do tratamento da 

paciente HELENA SANTANA DE ANDRADE, especificando-se os fármacos 

que já são fornecidos pelo requerido e os que se pretende a 

substituição.Ainda, primando pela celeridade processual que a causa 

requer, frente à situação apresentada, para concessão do tratamento, é 

necessária a observância do entendimento firmado pelo Superior Tribunal 

de Justiça no REsp 1.657.156/RJ (2017/0025629-7), que considerou ser 

obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não 
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incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, 

cumulativamente, os seguintes requisitos:1)Comprovação, por meio de 

laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que 

assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos 

fármacos fornecidos pelo SUS;2)Incapacidade financeira do paciente de 

arcar com o custo do medicamento prescrito; e3)Existência de registro do 

medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Avisa).Desta 

forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, demonstre nos autos a efetivação das medidas acima 

elencadas, nos termos do art. 985, I, do CPC.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37572 Nr: 155-88.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCIA SUÊNIA TEIXEIRA E QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de DEZEMBRO 

de 2018, às 17h15min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão;

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cadastre as testemunhas já indicadas pela parte requerente à fl. 85.

Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

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 60 

(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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intimem-se, requerente e requerido, bem como seus patronos para 

comparecerem em audiência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39507 Nr: 1361-40.2017.811.0110

 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 DA CONCEIÇÃO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->DeterminaçãoDA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIALDETERMINO a realização de perícia médica e nomeio perita na 

pessoa da Dra. EDAYANE FRANCO DA SILVA, médica, CRM 9804, lotada 

na rede pública deste município, a qual deverá cumprir o encargo que lhe 

foi cometido independentemente de termo de compromisso.Os quesitos já 

foram juntados pelas partes (fls. 19 e 71/72).Intime-se o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, desde logo, da data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) 

necessário(s) se efetuará(ão).Agendada a data da perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) 

perito(a).Realizada a perícia, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo.Com a juntada do laudo acima referido, intimem-se 

as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIANesse mesmo ato, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 15h45min 

(horário de Cuiabá - MT).Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de 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. Cabem aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38508 Nr: 796-76.2017.811.0110

 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: JONAS ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade com Pedido de 

Evidência proposta por JONAS ANTONIO PEREIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Tendo em vista a manifestação do autor às fls. 91/92, defiro a realização 

de nova audiência de instrução e julgamento.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de DEZEMBRO 

de 2.018, às 15h00min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

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 60 

(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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43783 Nr: 1503-10.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CARDOSO DA SILVA, PAULO GASPAR 

MARQUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.
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1 - Trata-se de Carta Precatória para citação do requerido e arresto de 

bens, conforme finalidade descrita às fls. 04/04-v.

2 - Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 

e 260 do CPC, dessa forma:

3 - Cumpra-se na forma deprecada.

4 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

5 – Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43782 Nr: 1502-25.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

1 - CUMPRA-SE – EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a presente Carta de 

Ordem (nº 1542/2018), expedida pela 1ª Secretaria Cível do Direito Público 

e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

–TJMT, expedindo o necessário.

2 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43809 Nr: 1512-69.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE BENTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

1 - CUMPRA-SE – EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a presente Carta de 

Ordem (nº 1593/2018), expedida pela 1ª Secretaria Cível do Direito Público 

e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

–TJMT, expedindo o necessário.

2 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26743 Nr: 467-74.2011.811.0110

 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): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, EDUARDO 

CARLOS DE FARIAS, S. DE JESUS FARIAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681, RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - OAB:12346/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

O processo foi saneado (fls.286/287), tendo este Juízo determinado a 

intimação das partes acerca do interesse na produção de provas ou no 

julgamento antecipado da lide.

Às fls. 291/297, os requeridos EDUARDO CARLOS DE FARIAS e S. DE 

JESUS FARIAS – ME pugnaram pela juntada de prova emprestada dos 

autos de Cód. 30113.

À fl. 298, o requerido ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO pugnou pela 

produção de prova oral e realização de perícia contábil.

Deferidos os pedidos de prova emprestada e perícia contábil (fl.302), 

tendo sido indeferido o pedido de produção de prova testemunhal.

O perito contábil nomeado nos autos (fl.302) apresentou proposta de 

honorários periciais (fls.318/326), tendo o Ministério Público manifestado 

pelo prosseguimento do feito (fl.327).

Em razão do pedido de perícia contábil ter sido formulado apenas pelo 

requerido ALTINO, intimado para manifestar-se acerca da proposta de 

honorários, apresentou manifestação (fls.329/329-v) indicando quesitos a 

serem respondidos pelo perito nomeado e concordando com a proposta 

de honorários. Para tanto, requereu que este Juízo especificasse o valor e 

forma de pagamento dos honorários, para regular prosseguimento do 

feito.

Pois bem.

Tendo em vista a manifestação do requerido ALTINO às fls. 329/329-v 

concordando com a proposta de honorários apresentada pelo perito 

contábil às fls.318/326, INTIME-SE o requerido ALTINO VIEIRA DE 

REZENDE FILHO para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar em Juízo o 

valor integral dos honorários do perito contábil, equivalente à R$12.250,00 

(doze mil duzentos e cinquenta reais), nos termos do art. 95, §1º do CPC, 

sob pena de preclusão.

Com a apresentação do laudo, dê-se vistas às partes, no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, a começar pelo Ministério Público e, comum, em 

relação às partes requeridas.

As partes requeridas devem ser intimadas, acerca do prazo de 15 

(quinze) dias, após a manifestação do Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 3401 Nr: 588-78.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDB, SFDM, JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RODRIGUES 

FONSECA FILHO - OAB:5.751/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:3924-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação->Indisponibilidade de bens

Defiro o pugnado pela parte autora, determinando a pesquisa de veículos 

em nome dos executados A. J. DE BRITO – CNPJ: 00.865.592/0001-04; 

SEBASTIÃO FERREIRA DE MATOS – CPF: 020.536.911-15; e JOÃO 

ALVES MOREIRA- CPF: 059.193.551-15; a ser realizado por meio do 

SISTEMA RENAJUD, com exceção de veículos que constem alienação 

fiduciária em garantia, diante da propriedade resolúvel do eventual credor.

Defiro também a pesquisa via Infojud, para a verificação da última 

declaração do imposto de renda, a fim de que sejam aferidos bens em 

nome dos executados A. J. DE BRITO – CNPJ: 00.865.592/0001-04; 

SEBASTIÃO FERREIRA DE MATOS – CPF: 020.536.911-15; e JOÃO 

ALVES MOREIRA- CPF: 059.193.551-15; desde já, decreto SEGREDO DE 

JUSTIÇA.

Nos termos da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE 

DETERMINA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL 

PARA O FORNECIMENTO DA DECLARAÇÃO DE BENS DOS TRÊS ÚLTIMOS 

EXERCÍCIOS DO EXECUTADO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGADA 

INVIOLABILIDADE DO SIGILO FISCAL - INCISOS X E XI, DO ART.5º, DA CF 

- DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE “QUEBRA DO SIGILO FISCAL” 

QUANDO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ENCONTRO 

DE BENS APTOS À PENHORA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência 

do STJ tem considerado que, “esgotados os meios para localização dos 

bens do executado, é admissível a requisição, através do juiz da 

execução, de informações à Receita Federal, face ao interesse da Justiça 

na realização da penhora.” (STJ. - REsp 161.296/RS).

(AI 12565/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/06/2011, Publicado no DJE 07/07/2011)

Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e o 

executado para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Cláudia
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99555 Nr: 3092-98.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO ADRIANO VISCCHI COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de 

CONDENAR a parte Requerida a incorporar à remuneração da parte 

Autora o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, decorrente 

da perda salarial ocorrida quando da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, devendo a incorporação incidir 

também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, excluindo-se, por evidente, as parcelas prescritas (Súmula 

85 do STJ) bem como CONDENAR ao pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação (Súmula 85 do STJ).Em relação 

às eventuais diferenças apuradas deverá incidir correção monetária pelo 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), na 

forma prevista no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 e suas sucessivas 

alterações, até a data de expedição do precatório, momento em que a 

correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E. Os juros de mora 

são devidos no percentual de 0,5% ao mês, partir da citação.Isento de 

custas a parte Requerida (item 2.14.5 da CNGC).Condeno a parte 

Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sentença sujeito ao reexame necessário, nos termos da 

Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99512 Nr: 3068-70.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANA EMILIA NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de 

CONDENAR a parte Requerida a incorporar à remuneração da parte 

Autora o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, decorrente 

da perda salarial ocorrida quando da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, devendo a incorporação incidir 

também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, excluindo-se, por evidente, as parcelas prescritas (Súmula 

85 do STJ) bem como CONDENAR ao pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação (Súmula 85 do STJ).Em relação 

às eventuais diferenças apuradas deverá incidir correção monetária pelo 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), na 

forma prevista no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 e suas sucessivas 

alterações, até a data de expedição do precatório, momento em que a 

correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E. Os juros de mora 

são devidos no percentual de 0,5% ao mês, partir da citação.Isento de 

custas a parte Requerida (item 2.14.5 da CNGC).Condeno a parte 

Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sentença sujeito ao reexame necessário, nos termos da 

Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94575 Nr: 570-98.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALFONSO STANISZEWSKI, Geraldo 

Dimas Staniszewski, Paulo Cesar Staniszewski, Lucy de Fátima 

Staniszewski Ladeia, Edgar de Paula Ladeia, Augustinho Staniszewski, 

Cristina Maria Freiri Martins Staniszewski, Eneil Maciel Staniszewski, 

ANTONIA MARCIA DE ALMEIDA STANISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 23/10 às 13:30 horas 

para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52786 Nr: 767-97.2010.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORÁCIO BULLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Vistos.

1. Intime-se a parte executada para comprovar a validação do CAR e 

trazer o projeto de recomposição validado pela SEMA, no prazo de 30 

(trinta) dias.

2. Após, abra-se vista ao Ministério Público.

 3. Com as manifestações, conclusos.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38842 Nr: 403-16.2010.811.0105

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Silas Tavares Fagundes Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa proposta pelas partes em 

epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 08/30.

Em audiência de conciliação realizada neste juízo as partes pugnaram pela 

extinção do feito, com fundamento na autocomposição da ação principal 

(fls. 68).

É breve o relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura da presente demanda.

 O próprio Ministério Público pugnou pela extinção, uma vez que nos autos 

principais as partes formularam acordo.

Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe, por evidente perda 
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superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

P.I.C. e, oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40008 Nr: 1450-25.2010.811.0105

 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: LMDS, MTdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, do inteiro teor 

da sentença de fls. 44/45.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60961 Nr: 226-81.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa para que, dentro 

do prazo de cinco dias, apresente suas alegações finais, nos termos da 

decisão de fl.101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65028 Nr: 458-25.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdS, SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Translada-se cópia da sentença proferida nos autos de conhecimento 

para este de execução.

Após, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste acerca da 

petição de fls. 36v/39.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Empós, conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28958 Nr: 272-12.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santilia Nobre de Souza, Manoel de Jesus 

Feitosa dos Santos, Ary Paula de Almeida Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Penal instaurada para apuração do crime previsto nos 

artigo 351, § 3°, do Código Penal, em tese, praticado por SANTILIA NOBRE 

DE SOUZA, MANOEL DE JESUS FEITOSA e ARY PAULA DE ALMEIDA 

JUNIOR.

 O artigo 61, caput, do Código de Processo Penal prevê que o 

reconhecimento de causas de extinção da punibilidade devem ser 

declaradas de ofício, dispondo que:

“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

(...)”.

A pena máxima do crime capitulado no art. 351, § 3°, do Código Penal, é de 

03 (três) anos, de modo que a prescrição ocorre em 08 (oito) anos, nos 

termos do inciso IV do art. 109 do Código Penal.

Considerando a data do recebimento da denúncia (04 de março de 2008), 

e a data hodierna, transcorreu o prazo prescricional, não havendo 

qualquer causa interruptiva ou suspensiva, então, fatalmente decorreu o 

lapso temporal superior a 08 (oito) anos.

Posto isso, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva do Estado, 

pelo delito tipificado no art. 351, § 3°, do Código Penal, razão porque 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SANTILIA NOBRE DE SOUZA, 

MANOEL DE JESUS FEITOSA e ARY PAULA DE ALMEIDA JUNIOR., nos 

termos do inciso IV do art. 107 do Código Penal.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de 

estilo.

 P.R.I.C.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62394 Nr: 1464-38.2012.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willy Belink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada quitou seus 

débitos junto a parte adversa.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção 

dapresente ação em face da quitação da dívida.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme a 

prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

 Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, 

com as devidas baixas na distribuição e anotações de praxe.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65568 Nr: 944-10.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA MATINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que 

informe se já houve o pagamento da requisição de pequeno valor de fl.23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 33461 Nr: 1722-24.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. 74, impulsiono o feito à publicação de 

matéria à imprensa, com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para dar entrada no requerimento 

administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70419 Nr: 18-58.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YANA FOIS COELHO ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÂNGELA MACEDO MENEZES 

DE ARAÚJO - OAB:44.591/DF, ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.257-B, EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO - 

OAB:33.510 /DF, HYAGO CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, 

LEONARDO DAS NEVES DUARTE - OAB:300396, PAULO RENATO 

SMANIOTTO - OAB:20.215/DF, RODRIGO BARONE - OAB:184480

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de ref. 117.

Tendo em vista que o membro ministerial informou o endereço da 

testemunha Nilson Domingues de Oliveira, expeça-se carta precatória ao 

Juízo da Comarca de São José dos Campos/SP, constando o endereço 

declinado à ref. 117.

No mais, promova-se todo o necessário à realização da audiência 

designada no processo.

 De Aripuanã para Colniza, 13 de setembro de 2018.

 Daiane Marilyn Vaz

 Juíza Substituta em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000089-72.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

RAILDO DOS SANTOS DE PAULO (REQUERENTE)

ADRIANO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para a audiência de 

conciliação designada para o dia 10/10/2018, às 15h20min.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60182 Nr: 1095-96.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDILCIO DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29034 Nr: 1853-51.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAILTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60235 Nr: 1148-77.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FRANCISCO MALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35371 Nr: 1539-66.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETANIA DE JESUS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35316 Nr: 1519-75.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ELIZETHE DA SILVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 
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HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60233 Nr: 1146-10.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35151 Nr: 1490-25.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO JWA LTDA - ME (Mercado JWA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35380 Nr: 1548-28.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27090 Nr: 8-81.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. GLASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35396 Nr: 1563-94.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61983 Nr: 379-98.2013.811.0099

 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: MARILENE GAYESKI RANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR GRINCHPUM ARRUDA - 

OAB:32845/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerida para que apresente 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60173 Nr: 1086-37.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VELOSO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33610 Nr: 1607-50.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 60203 Nr: 1116-72.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATILDE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35393 Nr: 1560-42.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60181 Nr: 1094-14.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35129 Nr: 1475-56.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33684 Nr: 1631-78.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29216 Nr: 1616-17.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JOSE FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35140 Nr: 1485-03.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE GRABAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35157 Nr: 1493-77.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA LOPES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35291 Nr: 1516-23.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO SCHIPITOSKI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33757 Nr: 1689-81.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONILIA WERNER SCHAFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35288 Nr: 1513-68.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVINA CRUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35287 Nr: 1512-83.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIELY MAIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33611 Nr: 1608-35.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI JOSE CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28219 Nr: 1007-34.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60190 Nr: 1103-73.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NOGUEIRA SIEBRE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33727 Nr: 1666-38.2009.811.0099

 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: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33706 Nr: 1645-62.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33679 Nr: 1627-41.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSIO GIOGO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29306 Nr: 1781-64.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORISMAR RODRIGUES DOS SANTOS "vulgo 

farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29191 Nr: 1701-03.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVON VIEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29058 Nr: 1559-96.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI PINTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29317 Nr: 1777-27.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CAROLINO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33696 Nr: 1635-18.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GENZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35328 Nr: 1520-60.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA WAPPLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35130 Nr: 1476-41.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO REDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 
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ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33755 Nr: 1687-14.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZARA DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 10313 Nr: 113-34.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR V. SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60356 Nr: 95-27.2012.811.0099

 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: FATIMA APARECIDA SOARES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a inventariante para apresentar 

certidões negativas de débito relativas às Fazendas Públicas Estadual e 

Federal , bem como para que se manifeste quanto à manifestação da 

Fazenda Pública Estadual no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60196 Nr: 1109-80.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA FATIMA KEIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do 

CPC, no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35563 Nr: 415-14.2011.811.0099

 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: MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição..

Defere-se o pleito da parte-autora.

 Redesigna-se a audiência para o dia 30/10/2018, às 09h00min.

Intimar nos moldes da decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33714 Nr: 1653-39.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO DALLA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35375 Nr: 1543-06.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILEUMA DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35392 Nr: 1559-57.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29280 Nr: 1679-42.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. FAGUNDES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29057 Nr: 1558-14.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do 

CPC, no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27128 Nr: 2451-39.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTONIO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60188 Nr: 1101-06.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIMAR BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60207 Nr: 1120-12.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENILDA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29141 Nr: 1686-34.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU BALMANT DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61590 Nr: 1328-59.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29356 Nr: 1811-02.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCILENE DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29126 Nr: 1821-46.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. N. DOS SANTOS COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33720 Nr: 1659-46.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA FRIDA BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35290 Nr: 1515-38.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX IVAN LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35369 Nr: 1537-96.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35108 Nr: 1458-20.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BATISTA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35384 Nr: 1552-65.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ESSER BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33700 Nr: 1639-55.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPRAN-CONS. PROJ. PLAN. REP. E ASS. 

NORTAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33609 Nr: 1606-65.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA LEÃO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32047 Nr: 40-81.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 
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OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28235 Nr: 1020-33.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60170 Nr: 1083-82.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA MOREIRA S. PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60208 Nr: 1121-94.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28953 Nr: 1836-15.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JOÃO GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28729 Nr: 1501-93.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60859 Nr: 592-41.2012.811.0099

 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: GISLENE NARESSI BAMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR, COLÉGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intima a parte requerida para que se manifeste quanto 

a Certidão de fls. 197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61596 Nr: 1334-66.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZETE CRISTINA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30431 Nr: 1381-16.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO ALVES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 
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ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27133 Nr: 2464-38.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES CLENIO VERGARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33742 Nr: 1676-82.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA NERIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60234 Nr: 1147-92.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA MOREIRA PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28932 Nr: 1895-03.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33753 Nr: 1685-44.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIZES VOSNIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33746 Nr: 1678-52.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE JOSE DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35127 Nr: 1473-86.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTINA GUADAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28228 Nr: 1016-93.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA MARIA KISTENMACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 
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2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60240 Nr: 1153-02.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVINA CRUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29229 Nr: 1630-98.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60177 Nr: 1090-74.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALOMEA ZMUDA STEMPKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35122 Nr: 1468-64.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33754 Nr: 1686-29.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACÍLIO DE SOUZA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33711 Nr: 1650-84.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33719 Nr: 1658-61.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DE PAULA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33597 Nr: 1594-51.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35381 Nr: 1549-13.2010.811.0099

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 567 de 704



 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35148 Nr: 1487-70.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI VIANA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28281 Nr: 1028-10.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PAULO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35373 Nr: 1541-36.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDONETO RIBEIRO SODRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28296 Nr: 1043-76.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE SEHN BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32011 Nr: 44-21.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30438 Nr: 1360-40.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. LUSTOSA MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35177 Nr: 1496-32.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI JOSE CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35284 Nr: 1509-31.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO DA SILVA MARTINS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35138 Nr: 1483-33.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI WEIAND DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33595 Nr: 1592-81.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENITA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35121 Nr: 1467-79.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO JOSE CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35377 Nr: 1545-73.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENE PERRU DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33722 Nr: 1661-16.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35387 Nr: 1555-20.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60199 Nr: 1112-35.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33712 Nr: 1651-69.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO JOSE DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 
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no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60206 Nr: 1119-27.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35332 Nr: 1524-97.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO RUBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29291 Nr: 1758-21.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIO RODRIGUES COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29230 Nr: 1631-83.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI VIENA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28840 Nr: 1550-37.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28948 Nr: 1909-84.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZENI VIEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28901 Nr: 1917-61.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60216 Nr: 1129-71.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISSE TOMAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 
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ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60232 Nr: 1145-25.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60171 Nr: 1084-67.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA CRISTINA GRASEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60237 Nr: 1150-47.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR M. HATZEMBERGER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35329 Nr: 1521-45.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN CARDOSO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35343 Nr: 1529-22.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35124 Nr: 1470-34.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY FREITAS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35286 Nr: 1511-98.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MANOEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33740 Nr: 1675-97.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 35315 Nr: 1518-90.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA MENDES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60242 Nr: 1155-69.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60195 Nr: 1108-95.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32079 Nr: 29-52.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28963 Nr: 1931-45.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PAULO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28945 Nr: 1906-32.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DO CARMO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35283 Nr: 1508-46.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA LEÃO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60239 Nr: 1152-17.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ELIZETE SILVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33690 Nr: 1634-33.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO RODRIGUES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60179 Nr: 1092-44.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GRESPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33051 Nr: 1170-09.2009.811.0099

 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: IRACI RIBEIRO DE OLIVEIRA COSTA

 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:

 Vistos em correição...

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR a recorrida para contrarrazões;

2. Após, com ou sem elas, REMETER ao TRF da 1ª Região.

Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28459 Nr: 1423-02.2006.811.0099

 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: VALDIR DREHMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:3.920/MT

 Vistos...

Certificada a tempestividade, recebem-se os embargos.

 Embora não se verifique a contradição/omissão/erro material, já que o 

apontado na sentença é exatamente o que pretende o INSS (com outras 

palavras, evidentemente), à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a embargada para se manifestar (art. 1.023, §2º, do CPC);

2. Após, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30999 Nr: 532-10.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Trasladar cópia da apelação ao Processo referente aos Embargos, lá 

devendo tramitar.

 Por economia, desde já:

1. INTIMAR a recorrida para contrarrazões;

2. Após, com ou sem elas, ao TRF para julgamento.

 Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34763 Nr: 1181-04.2010.811.0099

 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: TEREZINHA STUART ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

Homologa-se a desistência ao recurso.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR;

2. Decorrido o prazo de 30 dias sem requerimento, arquivar.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34445 Nr: 864-06.2010.811.0099

 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: MIRTES PEREIRA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA SIMIONATTO - 

OAB:14.577, Selma Pinto de Arruda Guimarães - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR a recorrida para contrarrazões;

2. Após, com ou sem elas, REMETER ao TRF da 1ª Região.

Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60145 Nr: 1058-69.2011.811.0099

 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: ODETE MARIA DE LURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I INTRODUÇÃO

Trata-se de “Apelação” interposta contra sentença que extinguiu 

processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir (falta de 

requerimento administrativo).

Em razões de apelação, a parte-autora indicou que o então advogado 

estava na UTI, falecendo poucos dias após a intimação via DJe.

 Sublinhada tal questão, passa-se ao juízo de retratação.

 II FUNDAMENTOS DO RECURSO

É de conhecimento razoavelmente público que o advogado em questão de 

fato faleceu na época indicada, motivo pela qual possui razão a 

parte-autora, devendo ser retratada a conclusão anterior, prosseguindo o 

processo.

 III CONCLUSÃO

Portanto, RECONSIDERA-SE a sentença anterior.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora (via DJe), pelas novas advogadas, isso para 

requerer o que de direito;

2. Como já há documento indicando o benefício administrativa requerido, 

caso requeira a continuidade do processo para fins de retroativo, CITAR o 

INSS para, querendo, apresentar resposta (inclusive contestação;

3. Após, à parte-autora para impugnação;

4. Após, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33996 Nr: 416-33.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNILDO JOSE SQUERSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, VIVIANE 

SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia e nas alegações finais pelo Ministério Público, ABSOLVENDO 

OSNILDO JOSÉ SQUERSATO quanto à infração penal do art. 7º, IX, da Lei 

8.137/90, com fulcro no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal. IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIASem custas e despesas 

processuais.Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado desta 

sentença, adotar as seguintes providências:1.Proceder às anotações e 

baixas necessárias;2.Após, arquivar com as formalidades de 

praxe.Ciência ao Ministério Público.Publicar.Intimar, observando-se o art. 

392 do CPP.Cotriguaçu/MT, 28 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30879 Nr: 459-38.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ALMIR JOSÉ BASSEGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO ALFRAN INDÚSTRIA e COMÉRCIO DE 

MADEIRAS e ALMIR JOSÉ BASSEGIO quanto à imputação feita, com fulcro 

no art. 386, V, do Código de Processo Penal. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À 

SECRETARIASem custas e despesas processuais.Oportunamente, após 

certificar o trânsito em julgado desta sentença, adotar as seguintes 

providências:1.Arquivar com as baixas, anotações e comunicações 

necessárias. Ciência ao Ministério Público.Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 

28 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30327 Nr: 1246-04.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MVAT, AA, RRT, MVAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENAN RAFAEL TIEMANN, Filiação: Elton 

Marcos Tiemann e Anelise Tiemann, data de nascimento: 25/02/1993, 

brasileiro(a), natural de Juruena-MT, solteiro(a), menor. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar Renan Rafael Tiemann, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, regularize a sua representação processual, sob pena de extinção do 

feito em relação a sua pessoa conforme decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos...Inicialmente, verifica-se que Renan Rafael 

Tiemann atingiu a maioridade civil em 25.02.2011, conforme certidão de 

nascimento juntada aos autos.Por isso, considerando a maioridade civil 

atingida pela então menor, necessária a regularização da representação 

processual para continuidade do feito.Ressalta-se que foi realizada 

consulta ao Sistema INFOJUD para obtenção do endereço atualizado de 

Renan, considerando o tempo de tramitação do processo. Para surpresa, 

o endereço informado é o mesmo do já constante nos autos: Rua Orlando 

José da Silva, 180, Centro, em Juruena/MT.Em relação ao pleito do 

Ministério Público de fls. 40, DEFERE-SE, ressaltando que os autos de 

inventário nº. 709-37.2008.811.0099 – 32585, encontra-se atualmente em 

carga à Promotoria de Justiça de Cotriguaçu, já tendo sido realizada 

avaliação judicial dos bens do espólio.Portanto, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR pessoalmente Renan Rafael Tiemann, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, regularize a sua representação processual, sob pena de 

extinção do feito em relação a sua pessoa. DEVE o Senhor Oficial de 

Justiça, quando do cumprimento do ato, indagá-lo se possui condições de 

contratar advogado ou se necessita da constituição de um defensor 

dativo para a defesa de seus direitos;a.Havendo diligência 

positiva:i.Informando que não possui condições de contratar advogado, 

desde já, PROCEDER à nomeação de defensor dativo para atuar na 

defesa do requerente (a partir da lista constante da Secretaria, 

obedecendo, como sempre, à alternância);ii.Decorrido o prazo sem aceite 

da nomeação ou em caso de não aceite, PROCEDER nova nomeação, nos 

termos do item “2.a.i”.b.Havendo diligência negativa:i.Apresentado outro 

endereço, desde já DETERMINA-SE a intimação pessoal de Renan Rafael 

Tiemann no endereço indicado, deferindo-se, se necessário, a expedição 

de Carta Precatória. A intimação deverá ocorrer nos moldes do item “1” e 

ss;ii.Não sendo informado ou desconhecido o atual endereço, desde já, 

PROCEDER à intimação de Renan Rafael Tiemann por via editalícia e, 

decorrido o prazo, conclusos seja para apreciação de petição ou prolação 

de sentença de extinção em relação a sua pessoa.2.Após a expedição do 

mandado supracitado, REMETER os autos à Contadoria para atualização 

do débito alimentar, atentando-se ao informado nas fls. 17/18 e 20;3.Em 

seguida, REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação, 

conforme requerido à fl. 40;4.Juntado o mandado de intimação/carta 

precatória ou decorrido o prazo do edital (em relação à representação de 

Renan), já com a manifestação do Ministério Público, conclusos.Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 11 de 

junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 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, ISAIAS TEÓFILO 

GOMES, digitei.

Cotriguaçu, 09 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61052 Nr: 785-56.2012.811.0099

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

03283799130, Rg: 1.676.403-0, Filiação: Antonio Joaquim de Oliveira e 

Maria Ferreira Miranda, data de nascimento: 27/05/1982, brasileiro(a), 

natural de Toledo-PR, 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: Vistos, etc.Trata-se de Aplicação de Medidas Específicas de 

Proteção proposta pelo Ministério Público Estadual em favor da então 

menor Camila Ferreira de Oliveira, em face do Município de Cotriguaçu/MT, 

todos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 17/19. Manifestação do Ministério Público acostada às 

fls. 180, requerendo a extinção do feito, ante a maioridade civil atingida 

pela então adolescente.Vieram os autos conclusos.É o relato do 

necessário.Fundamento e decido.Inicialmente, após uma análise detida, 

constata-se que a adolescente atingiu a maioridade neste no dia 

16/01/2017, consoante a Guia de Acolhimento n° 200810488979, acostada 

às fls. 89/90. Diante disso, ficou caracterizada a ausência superveniente 

de interesse de agir, razão pela qual, com fundamento do art. 485, VI do 

CPC/2005, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Freese Navarini 

Guerra, digitei.

Cotriguaçu, 15 de junho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61593 Nr: 1331-14.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO JOSE CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26095 Nr: 1464-03.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ALVES DE ARAUJO - Vulgo 

"Dema" ou "Baianinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28254 Nr: 1202-19.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE TORRES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32075 Nr: 95-32.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CORDEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60187 Nr: 1100-21.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE ALVES PINTO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60178 Nr: 1091-59.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE MARY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33687 Nr: 1632-63.2009.811.0099
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VILDAMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33750 Nr: 1682-89.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUENAIR COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33593 Nr: 1590-14.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33739 Nr: 1674-15.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26625 Nr: 1929-12.2005.811.0099

 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: ELIZIO BRITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVÁ DA SILVA FREIRE - 

OAB:OAB/MS 7275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, ROSIMERE DUARTE - OAB:9100/MT

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intima a parte requerida para que apresente alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32026 Nr: 38-14.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33715 Nr: 1654-24.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO TOLEDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29136 Nr: 1457-74.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LURDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61583 Nr: 1321-67.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29358 Nr: 1813-69.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ORLANDO DINIZ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60174 Nr: 1087-22.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VALDIR HILLISHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35126 Nr: 1472-04.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERLI WEIAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35187 Nr: 1506-76.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLINO MANOEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60180 Nr: 1093-29.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DA SILVA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60905 Nr: 638-30.2012.811.0099

 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: ELOISA APARECIDA MATOS SCHERBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR, COLÉGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intima a parte requerida para que se manifeste quanto 

a Certidão de fls. 198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35388 Nr: 1556-05.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA GONALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33701 Nr: 1640-40.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 
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HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35139 Nr: 1484-18.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33703 Nr: 1642-10.2009.811.0099

 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: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35347 Nr: 1530-07.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA JULIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35285 Nr: 1510-16.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIA SEVERINO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35330 Nr: 1522-30.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 26740 Nr: 2108-43.2005.811.0099

 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: V. BORGES SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:MT/4.982

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55793 Nr: 1367-47.2018.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA LABORE CASTAGNO, LUIZ AUGUSTO 

CASTAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC), CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTEW MERRIL, Lyvia Mara 

Campista Wanzer, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13066, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529

 Portanto, ausente o fumus boni iuris, INDEFIRO a concessão da tutela de 

urgência analisada. [...] Portanto, em obediência ao citado dispositivo, 

INDEFIRO a inversão do ônus da prova e os pedidos a ela relacionados 

(itens “f” e “g” dos pedidos da inicial).Por fim, observo que se trata de 

liquidação de sentença pelo procedimento comum, pois necessária a 

comprovação do vínculo com a empresa requerida, seguindo, assim, os 

termos do inciso II, artigo 509, do CPC:Art. 509. Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 
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liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:II - pelo procedimento 

comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo.Portanto, na forma do artigo 511, INTIMEM-SE os requeridos para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 27 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49533 Nr: 2012-09.2017.811.0034

 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: OSMARINA DA CONCEIÇÃO GÓIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 

do Município de Dom Aquino, MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Vistos etc.

Diante da informação que os requeridos descumpriram com a liminar de 

ref. 4 (ref. 58), INTIME-OS para promoverem o religamento da unidade 

consumidora da requerente no prazo de 24h e para se absterem de 

efetuar novo corte, conforme termos daquela decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Dom Aquino/MT, 27 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57197 Nr: 1985-89.2018.811.0034

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ribeiro Comércio de Embalagens LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, pelos motivos expostos, INDEFIRO a concessão da tutela de 

urgência vindicada.Noutro giro, DEFIRO o depósito da quantia que a 

requerente entende correta, devendo ser efetivado no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 542, inciso I, do CPC, sob pena de extinção do 

feito com fulcro no parágrafo único do artigo citado.CITE-SE a requerida 

para levantar os valores ou oferecer contestação na forma do artigo 544 

do CPC no prazo legal.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 27 de setembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57185 Nr: 1981-52.2018.811.0034

 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: Douglas Moraes Blank

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamentos e 

Investimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENNON DO NASCIMENTO SAAD 

- OAB:386676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1981-52.2018.811.0034

Código 57185

VISTOS ETC.

Considerando que o presente feito veio do Juizado Especial Cível à Justiça 

Comum, em vista do proferimento de decisão declinando a competência, 

não havendo mais a dispensa do pagamento de custas, taxas e despesas 

em primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei nº 9.099/95), INTIME-SE a 

parte autora para recolhê-las no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição com fulcro no artigo 290 do CPC.

 Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 27 de setembro 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.: 57181 Nr: 1977-15.2018.811.0034

 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: AdRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BELLANDI - 

OAB:25271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A gratuidade da justiça, conforme o CPC, será concedida à pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios (artigo 98, caput).A Carta Magna, por sua vez, garante que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que 

comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, inciso 

LXXIV).Obviamente a disposição do CPC deve ser interpretada à luz da 

Constituição, pois é ela que ocupa o topo da pirâmide hierárquica das 

normas e, por isso, nenhuma norma pode a ela se opor.Portanto, a 

assistência jurídica gratuita deve ser concedida apenas quando 

comprovada a hipossuficiência de recursos.Contudo, no caso em apreço, 

a requerente não trouxe documentos idôneos a comprovar a situação 

precária que alega e acostou “declaração de hipossuficiência”, documento 

unilateral que nada comprova.Destaco que as custas possuem natureza 

tributária, pelo que não pode o Poder Judiciário aceitar às cegas os 

pedidos de concessão da Justiça Gratuita, conduta que indubitavelmente 

lesa o erário.Saliento, ainda, que os jurisdicionados possuem a faculdade 

de solicitar o parcelamento das custas processuais, facilitando a 

cumprimento desse ônus (CPC, artigo 98, §6º).Portanto, INTIME-SE a 

requerente para completar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostando comprovantes do pagamento das custas e taxas judiciais ou 

documentos idôneos a demonstrar sua real situação financeira, sob pena 

de cancelamento da distribuição com fundamento no artigo 290 do 

CPC.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 27 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55803 Nr: 1371-84.2018.811.0034

 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: PAULO CESAR ALVES DE FREITAS, Noena Francisca 

de Moraes Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Carlos Martins, TERCEIRO 

DESCONHECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BLANK - 

OAB:20218/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DESIGNO audiência de justificação para o dia 19 de outubro de 

2018, às 15h.Intimem-se os autores e citem-se os réus.Com fundamento 

no artigo 319, §1º, do CPC, DEFIRO o pedido dos requerentes de diligência 

pelo Oficial de Justiça para identificação do requerido desconhecido que 

também está ocupando a área.Desta forma, no momento da citação, 

deverá o senhor(a) oficial(a) de justiça certificar quanto a presença de 

outra(s) pessoa(s) além do requerido Elvis na propriedade, procedendo a 

qualificação mais completa possível, bem como com a citação deste(s) 

para comparecer(em) à audiência.Sobrevindo a certidão do oficial de 

justiça com as informações, INTIMEM-SE os requerentes para regularizar o 

polo passivo da demanda em 15 (quinze) dias. Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 

27 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49826 Nr: 2081-41.2017.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDS, AdRF, PLRdSrpmADRF, EVRdSrpmAdRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdelicy Maria Monteiro - 

OAB:24283-O/MT

 Portanto, pela impossibilidade, deixo de analisar os demais pedidos neste 

momento e DETERMINO a intimação da exequente para indicar endereço 

atualizado do executado ou comprovar a realização das diligências ao seu 

alcance para localizá-lo, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.Dom 

Aquino/MT, 26 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35242 Nr: 865-50.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GUIMARÃES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGAMAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 Posto isto, INDEFIRO o pedido formulado pela exequente e DETERMINO 

sua intimação para manifestar-se em 15 (quinze) dias, indicando bens 

passíveis de penhora em nome do devedor ou comprovando o 

exaurimento de todas as diligências extrajudiciais disponíveis, sob pena de 

arquivamento do feito.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 26 de setembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32643 Nr: 1335-18.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES CORIM MARCELINO

 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: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Processo nº 1335-18.2013.811.0034

Código 32643

VISTOS ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por LURDES CORIM 

MARCELINO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, qualificados nestes autos.

A autarquia executada concordou com os valores da execução (ref. 124).

Pois bem.

Diante da concordância da credora, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à ref. 116.

Portanto, expeça-se RPV/Precatório ao TRF 1ª Região, levando-se em 

conta o valor do cálculo ora homologado e atentando-se ao parâmetro 

fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais.

Após, 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.

Efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, voltem os 

autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 26 de setembro 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.: 54897 Nr: 945-72.2018.811.0034

 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: Vera Lucia de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B, Girlene Luzia Durado Garcia - OAB:23995/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 945-72.2018.811.0034

Código 54897

VISTO ETC.

Não obstante a certidão de ref. 70, concedo derradeira oportunidade para 

a causídica apresentar o substalecimento, devendo fazer 

impreterivelmente no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento da diligência poderá ocasionar a nulidade de todos os 

atos praticados por ela e poderá responder por eventuais despesas e 

perdas e danos, nos termos do §2º, do artigo 104, do CPC.

Intime-a.

Em caso de novo decurso de prazo, certifique-se e remeta-se os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 25 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45413 Nr: 275-68.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Pacheco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de restabelecimento e concessão do BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC, sob nº 87/103.971.247-6, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de VALDIR PACHECO DA 

SILVA no valor do salário-benefício de acordo com a Lei 8.742/93, DESDE 

A DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO.Quantos aos valores cobrador 

pela autarquia ré, considerando que o benefício não deveria ter sido 

suspenso, eis que restou comprovado que o autor preenche os requisitos 

legais para a aquisição do Benefício de Prestação Continuada, entendo 

que não foram recebidos indevidamente por este, deixo de determinar sua 

devolução, e consequentemente declaro INEXISTENTE o(s) suposto(s) 

valor(es) devido(s).Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I do Novo Código de 

Processo Civil.Tendo em vista o nítido caráter alimentar do benefício, 

intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da APSDAJ – Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais, sito na Avenida Getúlio Vargas, n° 

533, 9° andar, Cuiabá-MT, para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde A DATA 

DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO, 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, § 8º do Novo 

Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52542 Nr: 3325-05.2017.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista

 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: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural ajuizada por JOÃO 

BATISTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

partes devidamente qualificadas nos autos.

De plano AFASTO a preliminar suscitada pela autarquia, ocorre que se 

encontra prejudicada, eis que anseia a declaração da prescrição de 

valores retroativos anteriores ao período dos 05 (cinco) que antecederam 

o ajuizamento da demanda, porém a requerente pleiteia na demanda 

apenas os valores das parcelas a partir 04/09/2017, portanto, dentro do 

quinquênio.

Prosseguindo, vendo o processo em ordem e não havendo outras 

preliminares a serem analisadas, declaro o feito SANEADO.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de novembro de 

2018, às 14h.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na inicial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 25 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33259 Nr: 95-57.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA

 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: Felipe Eugenio de Almeida 

Aguiar - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Autos nº 95-57.2014.811.0034

Código 33259

VISTOS ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido GERALDO RODRIGUES DE 

ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambas as partes qualificadas nos autos em epígrafe.

As RPVs foram expedidas às refs. 91/92.

A parte exequente informou seus dados bancários (ref. 93) e acostou 

extratos da vinculação do valor devido (ref. 94).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

A obrigação exequenda foi satisfeita conforme extratos acostados pela 

exequente à ref. 94.

Desta forma, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores (ref. 94), 

conforme dados bancários indicados (ref. 93) e observando o provimento 

nº 68/2018 do CNJ.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

devidas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 25 de setembro 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.: 42035 Nr: 641-44.2016.811.0034

 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: Neusa de Oliveira Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da 

requerente, condenando a requerida a conceder o auxílio-doença a ela 

pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da realização do laudo pericial: 

13/12/2017 (precedente PREDILEF n° 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.Transitada em julgado, 

depois de cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com 

a devida baixa.Dom Aquino/MT, 25 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 709-23.2018.811.0034

 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: Valdenora Martins Rocha

 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: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 709-23.2018.811.0034

Código nº 54504

Requerente: Valdenora Martins Rocha

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por 

Valdenora Martins Rocha em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, partes devidamente qualificadas nos autos.

Processo em ordem e não havendo preliminares a serem analisadas, 

declaro o feito SANEADO.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de novembro de 

2018 às 13h30.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na inicial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 20 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni Silva

Juiz de Direito em substituição legal
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51374 Nr: 2810-67.2017.811.0034

 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: José Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B, Neydiane Batista Gonçalves Soares - 

OAB:27.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de ref.45 e no prazo legal se manifestem (Art.477, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51766 Nr: 3012-44.2017.811.0034

 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: Vandomar Pedro Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para, no prazo legal, manifestar-se acerca da juntada 

de documentos por parte da requerida (ref.16).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56583 Nr: 1742-48.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GOMES AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para, no prazo legal, para que apresente a guia de 

pagamento da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9651 Nr: 749-54.2008.811.0034

 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: Neusa Maria Teodoro, Ileusa Maria Silva de Assis, 

Juracy José da Silva, João Miguel da Silva, Creusa Maria da Silva Oliveira, 

Mery Nadja Rodrigues da Silva, Adriana Dias de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Helena Soares rep/ por seu 

inventariante Juracy José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 749-54.2008.811.0034

Código 9651

VISTOS ETC.

Conforme indicado pela autora (fls. 68/70), observo a presença de erro 

material na decisão de fl. 65.

Ocorre que ao final do pronunciamento foi determinado: “custas 

remanescentes pelos executados”, no entanto inexistem “executados” no 

feito, já que processo de conhecimento, e os inventariantes possuem 

assistência jurídica gratuita (deferida a fl. 26).

Sendo assim, REVOGO o trecho citado daquela decisão, passando a 

constar em seu lugar a seguinte redação:

“Sem custas, visto que as partes possuem Justiça Gratuita”.

A presente decisão deve ser considerada parte integrante daquela.

Cumpra-se conforme lá determinado.

 Dom Aquino/MT, 28 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38858 Nr: 986-44.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 

determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser praticados 

de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”procedo a 

movimentação processual, INTIMANDO a parte exequente, para, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo ser observado que 

serão 03 (três) atos (penhora, avaliação e intimação) da parte e que as 

guias serão retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50294 Nr: 2329-07.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pires Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 “Vistos, etc.

 1. Defiro o requerimento ministerial. Designo o dia 24 de janeiro de 2019 

às 14h30, para oitiva da vítima e interrogatório do denunciado. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48989 Nr: 1776-57.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kedma Lis Teixeira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 “Vistos, etc.

 1. Tendo em vista a ausência das testemunhas de defesa e a justificativa 

apresentada, redesigno a audiência para o dia 24 de janeiro de 2019, Às 

14h, para inquirição das testemunhas Diovani Leandro e Karla Fainina bem 

como interrogatório da denunciada.

 2. Saem os presentes intimados, intime-se os ausentes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81268 Nr: 1939-54.2017.811.0093
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 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, AFMDS, CNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO NOBERTO LIRA - 

OAB:12.638-A

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para:Condenar o requerido Amauri Alves dos 

Santos a pagar, mensalmente, alimentos definitivos em favor de seu filho 

Anthony Fellipe Macedo dos Santos, no valor equivalente 30% (sessenta 

por cento) do salário mínimo vigente, a partir da citação válida, todo dia 10 

de cada mês, mediante depósito em conta bancária da representante legal 

do menor ou diretamente a genitora.Em consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

NCPC.Sem custas (artigo 141, § 2º, ECA).Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Com o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, e, 

cumpridas todas as determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84764 Nr: 1643-95.2018.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JUNIOR ALBUQUERQUE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Ante o exposto, dispenso o pagamento de fiança, e CONCEDO A 

LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA em favor de Marcelo Junior 

Albuquerque dos Santos, devidamente qualificado nos autos.a) 

Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e 

atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP; b) Proibição 

de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, 

onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, 

inciso II, do CPP;c) Proibição de ausentar-se da comarca, enquanto 

perdurar a investigação e instrução processual, nos termos do art. 319, 

inciso IV, do CPP.d) Comparecimento obrigatório a todos os atos 

processuais.e) MONITORAMENTO ELETRÔNICA, mediante comunicação 

ao órgão competente para sua instalação.Fica o autuado advertido que, 

em caso de descumprimento das condições impostas, bem como violação 

das medidas comprovadas via monitoramento eletrônico, fica desde já 

DECRETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA.Expeça-se o competente Alvará 

de Soltura para colocar o autuado em liberdade, salvo se por outro motivo 

deva permanecer preso. Expeça-se o necessário (Mandado, Ofício, 

etc).Ante a nomeação de advogado dativo para o ato, a fim de patrocinar 

a defesa do indiciado na audiência de custódia, eis que a presente 

Comarca de Feliz Natal/MT encontra-se atualmente sem Membro da 

Defensoria Pública, FIXO em favor do digno Advogado Dr. Philippe 

Zandarin Villela Magalhães, 02 URH, devendo a Secretaria de Vara 

expedir a competente certidão. Aguarde-se o inquérito policial.Após, 

translade-se eventuais decisões e peças faltantes, arquivando os 

presentes autos.Saem os presentes intimados.CUMPRA-SE imediatamente, 

expedindo-se o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78599 Nr: 202-16.2017.811.0093

 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 LUIZ RODRIGUES, SANTIAGO RODRIGUES, 

HENRIQUE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE 

OLIVEIRA BONINI, AGROPECUARIA DIAMANTE Z LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - 

OAB:13065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Mayer - 

OAB:18.586, CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:MT/14.125, 

Cristiane Depine de Oliveira - OAB:22.627-O, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104167 Nr: 4130-27.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR PASQUETO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grossso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se os autos conclusos em gabinete, pelo prazo de 120 (cento e 

vinte dias), para decisão, nos termos do artigo 21, V, da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89483 Nr: 1993-43.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleir de Souza Clementino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Se no prazo de 5 dias (CPP, art. 593), recebo apelação.

Vista ao apelado para arrazoar.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86076 Nr: 1995-47.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Intime-se a acusação e a defesa para apresentarem, no prazo legal, as 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligência (CPP, 

art. 422).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103406 Nr: 3556-04.2016.811.0087

 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: Associação Atletica Banco do Brasil - AABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOISLEE DA SILVA SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para aportar nos autos os confinantes para 
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citação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86101 Nr: 2023-15.2013.811.0087

 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: Amelia Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) valquiria maria do Carmo, para que 

no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 02/05/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86102 Nr: 2024-97.2013.811.0087

 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: Cinira Meneguello, Catia Eliana Florencio, Claudete 

Enderle Menegon, Renata Siria Bortolani Martins, Rosângela Nascimento 

Ribeiro, Irene de Fatima Aloisio Moratelli, Marilda Teixeira Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) valquiria maria do Carmo, para que 

no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 02/05/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88167 Nr: 1351-70.2014.811.0087

 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: Maria do Carmo Fernandes e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Paula Ferreira Queiroz - OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) valquiria maria do Carmo, para que 

no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 11/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14117 Nr: 1620-61.2004.811.0087

 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: WCDB, MdLdJ, MCdJ, vCdB, JdSB, VCdB, NBCdB, 

MACBdS, JdSR, RCR, NR, ICB, MCB, ECdB, VCdB, VCdC, LPdC, DCdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdB, BCdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Silvio da Silva, para que no prazo de 

3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, sob 

pena de busca e apreensão e sanções previstas no artigo 234, § 2º, do 

NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga desde a data de 

29/05/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80547 Nr: 2374-56.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO OMAR LENKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Silvio da Silva, para que no prazo de 

3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, sob 

pena de busca e apreensão e sanções previstas no artigo 234, § 2º, do 

NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga desde a data de 

28/11/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110322 Nr: 3108-94.2017.811.0087

 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: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Maycon A. Chagas de Lima 

@advogado_reu, para que no prazo de 3 (três) dias, proceda com a 

devolução dos autos supra mencionado, sob pena de busca e apreensão 

e sanções previstas no artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que 

encontra-se com carga desde a data de 04/06/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106457 Nr: 968-87.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLF, APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0, Romildo Alves Matos - OAB:18173/0 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Maycon A. Chagas de Lima, para 

que no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 24/04/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100426 Nr: 1672-37.2016.811.0087

 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: Leonilda Vasselai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA STEFANELLO BIASSOLO, MARCOS 

EUGENIO MARTINS ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Campos Vaz - 

OAB:14427/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Ivan Carlos Santore, para que no 

prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 23/02/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38630 Nr: 831-52.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL HELU (de cujus), Maria Cristiane Venturelli Helú, 

Solange Venturelli Helu Prestes de Oliveira, Wilson Venturelli Helú, Flavio 

Venturelli Helu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO ECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - 

OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Gefferson Cavalcanti Paixão, para 

que no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 04/07/2018 e, o mesmo foi retirado em carga rápida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90720 Nr: 2828-31.2014.811.0087

 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: Almir de Oliveira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL HELU (de cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Gefferson Cavalcanti Paixão, para 

que no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 04/07/2018 e, o mesmo foi retirado em carga rápida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87587 Nr: 869-25.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO ROGÉRIO GAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Gefferson Cavalcanti Paixão, para 

que no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 18/04/2018 e, o mesmo foi retirado em carga rápida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29073 Nr: 563-03.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodomar Massotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, Luciano Teixeira Barbosa Pinto - 

OAB:OAB/PR 35.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Fábio Henrique Alves, para que no 

prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 31/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96533 Nr: 3182-22.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael da Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Fábio Henrique Alves, para que no 

prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 13/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83270 Nr: 2605-49.2012.811.0087

 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: FAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda de Freitas Rosa - 

OAB:9028-B, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Fábio Henrique Alves, para que no 

prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 26/02/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88290 Nr: 1443-48.2014.811.0087

 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): José Hélio Ribeiro da Silva, VILMAR BOSA, 

Alcielly Vitorino de Carli, Roberta Mezalira Venturoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edwin de Almeida Costa - 

OAB:14621/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Edwin de Almeida Costa, para que 

no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 27/08/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14851 Nr: 1650-96.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseemília Gomes de Arruda Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT, Maria Amelia Cassiana Mastrorosa Vianna 

- OAB:27.109/PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Edcleiton Meneghini, para que no 

prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 23/08/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83527 Nr: 2865-29.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON OSS, OLIVIR OSS, Dirce Juchem 

Oss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 
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OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Edcleiton Meneghini, para que no 

prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 21/08/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42429 Nr: 1809-92.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIR OSS, ADENILSON OSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Tenório de Araújo 

- OAB:56.178 OAB/PR

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Edcleiton Meneghini, para que no 

prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 21/08/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92261 Nr: 867-21.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO LOURENÇO VIEIRA, INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Katiuscia de Lima Macedo Severino - OAB:OAB/MT 

17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Dawison Joreu da Silva, para que 

no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 24/04/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84487 Nr: 442-62.2013.811.0087

 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: Maria Horteni Firme da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Dawison Joreu da Silva, para que 

no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 09/03/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108657 Nr: 2148-41.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandicir Linsbinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Angelita Kemper, para que no prazo 

de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, 

sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no artigo 234, § 2º, 

do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga desde a data de 

05/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84128 Nr: 106-58.2013.811.0087

 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: SBC, ZLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Alessandra de Castro Perez, para 

que no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 18/06/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88431 Nr: 1555-17.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A união

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y Kirara ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Adolfo Wagner Areco Gonzales, 

para que no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos 

supra mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas 

no artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 18/12/2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102608 Nr: 3065-94.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y Kirara ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Adolfo Wagner Areco Gonzales, 

para que no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos 

supra mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas 

no artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 18/12/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 82128 Nr: 1462-25.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M, IVDDS, PV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Processo n. 1462-25.2012.811.0087

Requerente: PRISCILA VERUSSA

 Requerido: ZENARIA MARIA DA SILVA

Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 

às 11h20min, nesta cidade e Comarca de Guarantã do Norte, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências, no edifício do Fórum, foi declarada 

aberta a presente audiência, onde se encontrava presente a Conciliadora 

desta Comarca que o digitei.

Aberta a audiência, foi constatada a ausência de ambas as partes.

Considerando que as partes não foram devidamente intimadas, 

Recomendou a Sra. Conciliadora que esta audiência de conciliação fosse 

redesignada para o dia 08 de novembro de 2018, ás 14h30min.

Nada mais havendo a consignar, por mim, foi lavrado o presente termo, 
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que vai assinado pelos presentes.

Izabela Carolina Matiussi Paixão

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 111468 Nr: 3718-62.2017.811.0087

 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: AUTO POSTO LOZZI LTDA, Renori Losi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Redentor S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Processo n. 3718-62.2018.811.0015

Código Apolo: 111468

Requerente: RERONI LOZI

 Requerido(a): FRIGORÍFICO REDENTOR S.A

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 

às 10h38min, nesta cidade e Comarca de Guarantã do Norte, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências, no edifício do Fórum, foi declarada 

aberta a presente audiência, onde se encontravam presentes o 

requerente RERONI LOZI e seu advogado Paulo Sergio Matias Patruni 

OAB/MT nº 4360-B comigo Conciliadora desta Comarca que o digitei.

Aberta a audiência, foi constatada a ausência do requerido, que não foi 

devidamente intimado.

Desta forma, recomenda-se a Sra. Conciliadora que a audiência seja 

redesignada para a data de 07 de novembro de 2018, às 09h20min.

Nada mais havendo a consignar, por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

Izabela Carolina Matiussi Paixão

Conciliadora

Requerente(s): Reroni Losi

Advogado: Paulo Sergio Matias Patruni:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96227 Nr: 3024-64.2015.811.0087

 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: Marcelo Lima de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA 

- OAB:13832/MT

 Designo audiência de conciliação para a data de 06.11.2018, às 

13h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-95.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CLAUDIO BARBARA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (REQUERIDO)

 

Ações de interesse da fazenda pública não podem tramitar no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, a teor do que dispõe o art. 3º, parágrafo 2º, da 

Lei 9.099/95. Assim, na forma do art. 51, inciso II, da Lei 9099/95, indefiro 

a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. 

Sem custas e honorários. Intime-se e arquive-se. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45333 Nr: 2361-40.2016.811.0036

 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: Ernestina Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado acerca das informações 

prestadas pelo INSS na ref. 73, manifestando no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51304 Nr: 2623-53.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Saúde Pública, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson dos Santos Delguingaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Pires de 

Souza - OAB:5170/O-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 27 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59140 Nr: 1976-24.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar Réplica à Contestação de Ref. 10.

Guiratinga - MT, 27 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41548 Nr: 570-36.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenio Didi da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 570-36.2016.811.0036 (41548)

 Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 CITE-SE o executado no endereço declinado pela Fazenda Pública.

 EXPEÇA-SE o necessário, sendo que o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça deve se dar sem que haja o pagamento de valor pela 

diligência, uma vez que a verba indenizatória instituída pela Lei Estadual nº 

10.138/2014 destina-se também a cobrir despesas de deslocamento dos 

meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública, nesse sentido 

é a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Decisão 
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Monocrática dos autos da Suspensão de Segurança nº 2.899 - MT 

(2017/0159664-5).

 Aguarde-se o prazo estabelecido as fls. 06 para pagamento e/ou 

interposição de embargos.

Em nada sendo requerido, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido de penhora de valores, via Bacenjud.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/09/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60013 Nr: 2307-06.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Hamann Matias, Claudinèia da Costa Camartgo, 

Danilo da Costa Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Aviação Redentor Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Wagner Matias - 

OAB:50.423/PR

 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. 09, bem 

como, no mesmo prazo, comprovar nos autos o recolhimento da condução 

da Oficiala de Justiça, que deverá ser recolhido no site do TJ/MT, no link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, 01( uma) guia, na 

Zona 01, Bairro Guiratinga, Valor R$ 30,00(trinta reais).

Guiratinga - MT, 27 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59652 Nr: 2174-61.2018.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da audiência 

designada à Ref. 06.

Guiratinga - MT, 27 de setembro de 2018.

Analista Judiciail

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40560 Nr: 303-64.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Pires Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcello Mark de Freitas - 

OAB:10510-E/MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/O

 Processo nº 303-64.2016.811.0036

Código: 40560

 Decisão.

 Vistos etc.

 Postergo a análise do pedido de revogação de prisão preventiva para 

momento posterior à realização da citação do acusado, pois verifica-se 

que até a presente o acusado não foi devidamente citado da presente 

ação penal, ato essencial ao regular processo penal.

 Dessa forma, INTIME-SE o advogado do acusado via DJE para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos declaração de próprio punho do 

acusado, com reconhecimento de firma, de que ele possui plena ciência 

da existência desta ação penal em trâmite.

 Após o transcurso do prazo acima estabelecido, não sendo acostada aos 

autos a declaração mencionada, CITE-SE o acusado no endereço 

declinado as fl.108/22, com a expedição de carta precatória à comarca de 

Rondonópolis.

 Juntada a referida declaração pelo acusado ou realizada a citação via 

carta precatória, voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Guiratinga/MT, 26 de setembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35843 Nr: 189-62.2015.811.0036

 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, Jesus Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 189-62.2015.811.0036 (35843)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a petição de fls. 67/68 da Parte Exequente, dando conta de 

que o imóvel a ser praceado foi arremato em outro processo que a 

Exequente move em face dos Executados, devolva-se a missiva á 

comarca de origem com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 24/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34486 Nr: 1123-54.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Fernandino de Souza Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Autos n° 1123-54.2014.811.0036 (34486)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO os pedidos da Parte Autora de Refs.90, 91 e 92 para 

desentranhamento de documentos dos autos, uma vez trata-se de 

processo virtual.

Verifica-se que foi expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis local 

para baixa da penhora existente (Ref. 94), bem como a certidão de Ref. 96 

da conta de que as custas processuais já foram recolhidas durante o 

trâmite processual.

 CERTIFIQUE a Secretaria se já ocorreu o trânsito em julgado do feito, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo, independentemente 

de nova determinação.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 24/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8197 Nr: 864-74.2005.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione Carvalho Costa, Ildo José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, 

em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Guiratinga/MT, 28/09/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2191 Nr: 326-06.1999.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Landgraf Araújo de Oliveira e Jambiski Advogados 

Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Fagundes Garcia 

Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, para isso:CONDENO o Banco Executado ao pagamento das custas 

processuais.P.I.C.Somente após a certificação do TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA, conforme estabelece o Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), DETERMINO que a 

Secretaria EXPEÇA-SE o respectivo alvará de levantamento integral do 

valor depositado judicialmente (fl. 724), em benefício da parte exequente, 

transferindo o valor para a conta bancária indicada na fl. 734.Por fim, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e 

a n o t a ç õ e s  d e  e s t i l o ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v a 

determinação.Guiratinga/MT, 28/09/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 114-57.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorgeval Rocha Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 114-57.2014.811.0036 (32981)

Execução Fiscal

Decisão.

 Vistos, etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Posto isto, INDEFIRO o pedido do exequente de requisição de informações 

junto à Delegacia Receita Federal.

 Nesse sentido, REMETAM-SE os autos a parte autora, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Guiratinga/MT, 26/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31380 Nr: 1226-32.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Dias & Cia Ltda - ME, Carlos Alberto Dias, 

Fernanda da Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1226-32.2012.811.0036 (31380)

Execução Fiscal

Decisão.

 Vistos, etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Posto isto, INDEFIRO o pedido do exequente de requisição de informações 

junto à Delegacia Receita Federal.

 Nesse sentido, REMETAM-SE os autos a parte autora, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Guiratinga/MT, 27/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31175 Nr: 1019-33.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Athely de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 1019-33.2012.811.0036 (31175)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.
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DEFIRO o pedido acostado pelo exequente à fl. 54.

DETERMINO que se proceda à busca de veículos pelo Sistema RENAJUD, 

em nome do executado.

 Caso se obtenha êxito na medida, DETERMINO, desde logo a restrição, 

inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo ser expedido 

mandado de penhora.

 Restando infrutífera as providências, REMETAM-SE os autos a parte 

exequente, para que no prazo de 05(cinco) dias, requeira o necessário, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 26 de Setembro de 2018

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53630 Nr: 3490-46.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Silvania Maria 

Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979, Juliano Luiz Alves de Matos - OAB:19730/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida para, no prazo legal, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31449 Nr: 42-07.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Ricardo Savioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 42-07.2013.811.0036 (31449)

Execução Fiscal

Decisão.

 Vistos, etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Posto isto, INDEFIRO o pedido do exequente de requisição de informações 

junto à Delegacia Receita Federal.

 Nesse sentido, REMETAM-SE os autos a parte autora, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Guiratinga/MT, 26/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30711 Nr: 555-09.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zany Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 555-09.2012.811.0036 (30711)

Execução Fiscal

Decisão.

 Vistos, etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Posto isto, INDEFIRO o pedido do exequente de requisição de informações 

junto à Delegacia Receita Federal.

 Nesse sentido, REMETAM-SE os autos a parte autora, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Guiratinga/MT, 26/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8860 Nr: 145-58.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoophos Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda-ME, Alizon José Lopes, Josefina Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson de Souza Silva - 

OAB:2490-MT

 Autos nº 145-58.2006.811.0079 (8860)

Execução de Título Judicial

Decisão.

 Vistos, etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 
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como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

 Posto isto, INDEFIRO o pedido da parte exequente.

Nesse sentido, INTIME-SE a parte exequente, por meio do seu advogado 

via DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 26/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15932 Nr: 676-08.2010.811.0036

 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: Juarez Paulo Ferrazza, Egomar José Ferrazza, 

Rosemeire de Rezende Ferrazza, Neiva Scopel Ferrazza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário César Crema, Zita Gaffuri Crema

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Danilo Lopes Leite - 

OAB:5270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, Mário Cesar Crema 

- OAB:3873

 Autos n° 676-08.2010.811.0036 (15932)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente juntado às fls. 475/477.

1) Contudo, primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, ESCLARECER se o débito perseguido equivale a 

R$916.756,27 ou R$91.675,62, pois nos fundamentos presentes na 

petição de fls. 475/477 tal ponto resta duvidoso.

2) Após a realização da referida emenda mencionada, CORRIJA-SE a 

autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, bem como na capa 

dos autos como tipo de ação: Cumprimento de Sentença.

3) Posteriormente, INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 

(quinze) dias, PAGUE a integralidade do débito calculado, sob pena de 

aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

exigido e, também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), 

sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação de 

tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da obrigação 

(art. 523, §1º e §3º do Novo CPC) ou APRESENTE os embargos à 

execução, nos termos do art. 914 e seguintes do Novo CPC.

4) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 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, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

5) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

6) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15309 Nr: 51-71.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Luiz Viola, Aparecida Castro Viola, 

Jacy Machado Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Francisco Cesar Brzezinski Filho - OAB:15.105/O - 

MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, Vanderlei 

Chilante - OAB:3533

 Autos nº 51-71.2010.811.0036 (15309)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte executada de fls. 236/239, pois é imperiosa a 

SUSPENSÃO do presente feito até a liquidação da sentença da Ação 

Revisional de n° 575-63.2013.811.0036 (31981), como forma de evitar a 

realização de decisões e atos judiciais divergentes, pois os referidos 

autos tratam-se da mesma Cédula Rural Pignoratícia.

1) Dessa forma, DETERMINO que o presente feito seja apensado a Ação 

Revisional de n° 575-63.2013.811.0036 (31981), por tratarem de 

processos conexos.

2) Após, AGUARDE-SE a conclusão do incidente de liquidação de 

sentença iniciado nos autos n° 575-63.2013.811.0036 (31981), para que 

possa continuar este feito executivo com a análise dos pedidos da parte 

exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31981 Nr: 575-63.2013.811.0036

 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: Antônio Luiz Viola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 Autos n° 575-63.2013.811.0036 (31981)

Liquidação de Sentença

 Decisão.

Vistos.

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

determinado na sentença de fls. 171/182, a qual foi confirmada pelo 

Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça juntado às fls. 236/261.

1) RECEBO a petição de liquidação de sentença apresentada pelo 

liquidante ANTÔNIO LUIZ VIOLA (fls. 263/265).

2) DETERMINO que o presente feito seja apensado a Ação de Execução 

nº 51-71.2010.811.0036 (15309) e dos embargos à execução nº 

2282-27.2017.811.0036 (50548), como forma de evitar a realização de 

decisões divergentes, pois os referidos autos tratam-se da mesma Cédula 

Rural Pignoratícia.

3) Nos termos do art. 510 do NCPC e da petição da parte liquidante de fls. 

263/265, para início do presente incidente processual, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da parte executada BANCO DA AMAZÔNIA S/A, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, APRESENTE os pareceres, cálculos ou 

documentos necessários, no intuito de elucidar o valor da liquidação da 
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sentença, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO DISPOSITIVO DA 

SENTENÇA, sob pena de preclusão de direitos.

 4) Posteriormente, 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 para comparecerem no ato.

5) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 27/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32483 Nr: 1041-57.2013.811.0036

 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: PEC Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo, Terezinha Ferreira Pereira, Elso Pereira do Carmo, Elias Pereira do 

Carmo, Eleuze Silva Pereira, Desa Rio das Garças Desenvolvimento 

Energético S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Salviano dos Santos - 

OAB:12851, Daniel Ostronoff - OAB:19.2980-SP, Pedro Romeiro 

Hermeto - OAB:42.860, Tanara Micheli Anderle Pestana - 

OAB:16.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Armelin - 

OAB:18.776/A, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, Francisco Cesar 

Brzezinski Filho - OAB:15.105/O - MT, Gilberto de Moraes Viana - 

OAB:19177, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, Marcelo 

Alves Puga - OAB:5058-MT

 Ante o exposto, RECEBO os 03 (três) embargos de declaração, porém 

vislumbrando em parte as alegadas obscuridades, omissões e erros, DOU 

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para alterar somente o dispositivo 

relacionado aos honorários advocatícios sucumbenciais, para fazer 

constar e valer o seguinte texto:“1) Em razão da sucumbência mínima da 

parte requerida, CONDENO a AUTORA ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, PARA CADA ADVOGADO OU GRUPO DE ADVOGADOS DA 

PARTE REQUERIDA, VISTO QUE SÃO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA 

DISTINTOS, conforme estabelece o art. 85, §2º e §8º do NCPC, visto que 

pela natureza da causa e do tempo percorrido, não vislumbro que este 

feito tenha exigido DOS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS a realização de 

um trabalho excessivo e desgastante, principalmente, considerando que 

houve o julgamento antecipado da presente lide.”Após o trânsito em 

julgado da r. sentença e nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas 

e anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os presente autos.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 27/09/2018.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30845 Nr: 689-36.2012.811.0036

 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): Kenia Almeida Teixeira- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Nunes Romero - 

OAB:OAB/SP 168.016, Fabiana Severino da Silva - OAB:12747/MT, 

Flávia Rosa Nicanor de Souza - OAB:13.889, Manoel Archanjo Dama 

Filho - OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Michelly 

Dias Massoni - OAB:15458, Rafael Souza Nunes - OAB:14676/MT, 

Sidnei Ferraria - OAB:OAB/SP 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 689-36.2012.811.0036 (30845)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido retro de fl. 165, uma vez que as diligências na 

obtenção de informações sobre o devedor é atribuição da parte 

exequente.

 Informações essas acessíveis a parte, sem a interferência judicial, 

através dos meios disponíveis como a realização de diligências junto ao 

DETRAN e Cartórios, repassando, posteriormente, essas informações ao 

Juízo para os devidos bloqueios.

Além do mais, observa-se que não houve comprovação documental do 

esgotamento das tentativas de localização de bens da parte executada, 

de modo que não pode a parte exequente querer passar o ônus que lhe 

incumbe para o Poder Judiciário, visto que somente em situações 

excepcionais admite-se a requisição pelo juiz de informações sobre a 

existência e localização de bens do devedor.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 

03 (três) meses, para que a parte autora procure bens da parte 

executada a ser penhorado, bem como junte nos autos os cálculos 

atualizados da dívida. Nesse sentido ENCAMINHE-SE os autos para o 

arquivo provisório até o transcurso da suspensão.

2) Após, o transcurso do mencionado prazo, INTIME-SE PESSOALMENTE a 

parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, anexando ao autos os cálculos atualizados da dívida e requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção do presente feito com 

fulcro no art. 485, II ou III, §1º do CPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16515 Nr: 1256-38.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldeci Barga Rosa, Maria Helena Rosa, Fernando 

Arruda Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seara Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Aires Couto - 

OAB:16.228-MT, Luciano Medeiros Crivellente - OAB:8321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Nepomuceno da 

Costa - OAB:17283, Edivaldo Candido Feitosa - OAB:12.819

 Autos n° 1256-38.2010.811.0036 (16515)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente juntado às fls. 1183/1184v.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado, sob pena de aplicação de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, 

também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC) ou APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 

914 e seguintes do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 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, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32524 Nr: 1070-10.2013.811.0036
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Cruz dos Santos 

Mello - OAB:17682-MT, Marcelo Moreira Leite Nogueira - 

OAB:9.943-MT

 Autos n° 1070-10.2013.811.0036 (32524)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE a 

parte exequente, por meio de seus advogados constituídos, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em relação à petição do executado 

às fls. 196/199, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

preclusão de direitos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2173 Nr: 147-72.1999.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdN, MSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Autos n° 147-72.1999.811.0036 (2173)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos.

CIENTE da juntada pela parte exequente do memorial de cálculos 

atualizado (fls. 278/279).

 Nesse sentido, por ora, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de fls. 

266/267 da parte exequente apenas para determinar a substituição 

processual da falecida MARINA SANTOS DAS NEVES.

1) Dessa forma, diante da regularidade dos argumentos e documentos 

apresentados, HOMOLOGO a habilitação do ESPÓLIO DE MARINA 

SANTOS DAS NEVES, representado pelos herdeiros da executada 

falecida, sendo eles: MARIA DAS GRAÇAS NEVES, LUIZ CARLOS 

ALEXANDRINO NEVES e ROBERTO ALEXANDRINO NEVES todos 

qualificados às fls. 133/134, na sucessão processual da referida “de 

cujus” no polo passivo da presente demanda, nos termos estabelecidos 

no art. 687 e seguintes do NCPC.

2) CORRIJA-SE a autuação da Capa e no Sistema Apolo, para que passe a 

constar na sucessão da mencionada “de cujus” o ESPÓLIO DE MARINA 

SANTOS DAS NEVES, representado por seus herdeiros MARIA DAS 

GRAÇAS NEVES, LUIZ CARLOS ALEXANDRINO NEVES e ROBERTO 

ALEXANDRINO NEVES.

3) Assim, CITE-SE/INTIME-SE o sucessor processual ESPÓLIO DE MARINA 

SANTOS DAS NEVES, na pessoa de seus representantes: MARIA DAS 

GRAÇAS NEVES, LUIZ CARLOS ALEXANDRINO NEVES e ROBERTO 

ALEXANDRINO NEVES, para que tenha ciência da presente execução e 

manifeste-se, no prazo de 15 (quinze) dias, em relação a petição da parte 

exequente de fls. 266/267 e documentos de fls. 268/274, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de preclusão de direitos.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 27/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3922 Nr: 503-96.2001.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdN, EEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 Autos n° 503-96.2001.811.0036 (3922)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos.

CIENTE da juntada pela parte exequente do memorial de cálculos 

atualizado (fls. 145/148).

 Nesse sentido, por ora, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de fls. 

133/141 da parte exequente apenas para determinar a substituição 

processual para da falecida MARINA SANTOS DAS NEVES.

1) Dessa forma, diante da regularidade dos argumentos e documentos 

apresentados, HOMOLOGO a habilitação do ESPÓLIO DE MARINA 

SANTOS DAS NEVES, representado pelos herdeiros da executada 

falecida, sendo eles: MARIA DAS GRAÇAS NEVES, LUIZ CARLOS 

ALEXANDRINO NEVES e ROBERTO ALEXANDRINO NEVES todos 

qualificados às fls. 133/134, na sucessão processual da referida “de 

cujus” no polo passivo da presente demanda, nos termos estabelecidos 

no art. 687 e seguintes do NCPC.

2) CORRIJA-SE a autuação da Capa e no Sistema Apolo, para que passe a 

constar na sucessão da mencionada “de cujus” o ESPÓLIO DE MARINA 

SANTOS DAS NEVES, representado por seus herdeiros MARIA DAS 

GRAÇAS NEVES, LUIZ CARLOS ALEXANDRINO NEVES e ROBERTO 

ALEXANDRINO NEVES.

3) Assim, CITE-SE/INTIME-SE o sucessor processual ESPÓLIO DE MARINA 

SANTOS DAS NEVES, na pessoa de seus representantes: MARIA DAS 

GRAÇAS NEVES, LUIZ CARLOS ALEXANDRINO NEVES e ROBERTO 

ALEXANDRINO NEVES, para que tenha ciência da presente execução e 

manifeste-se, no prazo de 15 (quinze) dias, em relação a petição da parte 

exequente de fls. 133/134 e documentos de fls. 135/141, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de preclusão de direitos.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 27/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15097 Nr: 1159-72.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Maria dos Santos Rocha-ME, Creuza 

Maria dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana dos Santos Rocha 

Bordim - OAB:6.143-MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Autos n° 1159-72.2009.811.0036 (15097)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o desbloqueio dos veículos de placas KAU-2250 e 

NPO-6375 relacionados a este processo, INTIME-SE a parte executada 

para tomar ciência quanto ao bloqueio dos referidos veículos em outros 

processos conforme documentos de fls. 175/180.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 18/09/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14844 Nr: 907-69.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Osvaldo Cruz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT

 Autos n° 907-69.2009.811.0036

 Código: 14844

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que houve o pagamento da diferença de honorários 

sucumbenciais por parte do requerido DETERMINO que os valores sejam 

vinculados a estes autos e que seja EXPEDIDO o respectivo alvará em 

favor da parte autora.

Logo após, ARQUIVE-SE o presente processo, tendo em vista a quitação 

de todos os débitos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 20 de Setembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88713 Nr: 804-61.2018.811.0096

 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): Maria de Fátima Bibo, ADÃO APARECIDO 

FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775 O, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL 

consubstanciada pela denúncia de ref. 01 para:• CONDENAR MARIA DE 

FÁTIMA BIBO, como incursa nas penas do artigo art. 33, caput, da Lei 

11.343/06; •ABSOLVER MARIA DE FATÍMA BIBO E ADÃO APARECIDO 

FLAUZINO da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, nos 

termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal; •E 

DESCLASSIFICAR a capitulação imputada ao réu (art. 33 da Lei 11.343/06) 

ADÃO APARECIDO FLAUZINO para o tipo incriminador descrito no art. 28 

da Lei 11.343/06. Por consequência, tratando-se tal crime de menor 

potencial ofensivo, a competência para o julgamento da causa é do 

Juizado Especial Criminal, para o qual determino o desmembramento – 

transladando cópia dos autos até a presente decisão - , bem como a 

remessa dos autos, na forma do artigo 383, § 2º, do CPP. Assim, depois 

de decorrido o prazo para recurso e devidamente certificado o trânsito em 

julgado, com fundamento no artigo 383, § 2º, do CPP, determino a 

REMESSA do feito ao Juizado Especial Criminal, devendo vir conclusos os 

autos.No mais, passo a dosar a pena a ser aplicada a ré Maria de Fátima 

Bibo em estrita observância ao que dispõe o artigo 68, caput, do Código 

Penal. IV – 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.DA RÉ MARIA DE 

FÁTIMA BIBO1ª 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 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90839 Nr: 2048-25.2018.811.0096

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TIAGO RODRIGUES PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o pedido de Alvará Judicial, DESDE QUE o requerente 

apresente a este Juízo, até o dia 29/09/2018, às 13h:00min, a 

comprovação das exigências listadas pelo Ministério Público. INTIME-SE a 

parte interessada, servindo a presente decisão como mandado. CIÊNCIA 

ao MPE.Se apresentado os documentos, saliento que deverá o 

responsável pelo evento observar a Lei 8.069/90, bem como o que 

apregoa a Portaria n° 04/2007 do Juízo da Infância e Juventude desta 

Comarca.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ, desde que 

apresentado os documentos acima informados.Havendo pagamento de 

ingresso para a participação do evento, DETERMINO à organizadora que 

deverá garantir aos estudantes o benefício da meia entrada, se 

comprovada a condição de estudante através da carteira de identidade 

estudantil, conforme previsto na Lei Estadual nº. 7.621/2002.DETERMINO 

que seja observado o volume razoável do som, com o intuito de não 

perturbar o sossego e a tranquilidade da comunidade.OFICIEM-SE a Polícia 

Civil de Itaúba/MT, a Polícia Militar e ao Conselho Tutelar de Nova Santa 

Helena/MT, a fim de que empreendam esforços no cumprimento das 

determinações constantes desta decisão, bem como da Portaria n. 

04/2007, além do ECA, devendo remeter a este juízo relatório 

pormenorizado de eventuais ocorrências no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, venham os autos conclusos.Itaúba, 27 de setembro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79628 Nr: 1081-48.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMIR HENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O

 Vistos.

Inicialmente, verifica-se que consta nos autos advogado nomeado ao réu, 

ao passo que este apresentou defesa prévia à ref. 37, bem como consta 

a resposta à acusação de ref. 41 apresentada pela Defensoria Pública da 

comarca da Lucas do Rio Verde/MT. Sendo assim, considerando a 

suspensão da DPE nesta comarca, MANTENHO a nomeação do causídico 

de ref. 33.

 Os autos vieram conclusos ante a apresentação de resposta à acusação 

à ref. 37. Pois bem.

 Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os argumentos 

expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, são 

insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os indícios 

de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 22.11.2018 às 15h30min, DETERMINANDO a intimação do 

acusado, da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento.

 Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo 

para o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo 

VII da CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 26 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77905 Nr: 238-83.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI DE ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307

 Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de resposta à acusação 

à ref. 39. Pois bem.

 Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os argumentos 

expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, são 

insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os indícios 

de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 22.11.2018 às 15h00min, DETERMINANDO a intimação do 

acusado, da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento.

 Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo 

para o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo 

VII da CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 26 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82338 Nr: 602-21.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT, 

Thâmera Beatriz Plens - OAB:MT 20.482-O

 Vistos.

Considerando a apresentação de resposta à acusação à ref. 21, DÊ-SE 

vistas dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 26 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48119 Nr: 245-17.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANUARIO PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de resposta à acusação 

à ref. 58. Pois bem.

 Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os argumentos 

expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, são 

insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os indícios 

de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 22.11.2018 às 14h30min, DETERMINANDO a intimação do 

acusado, da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento.

 Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo 

para o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo 

VII da CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 26 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75581 Nr: 535-27.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PERES BANDEIRA, Willians Andre 

Fogo, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA, CLEO PEREIRA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Pereira de Souza - 

OAB:139527/SP, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, PITTER 

JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980, Roberto Machado - 

OAB:11701, ROGÉRIO PERES BANDEIRA - OAB:17523/O

 Vistos.

Considerando a resposta à acusação apresentada por Willians Andre 

Fogo e Cleo Pereira da Mota à ref. 28/29, DETERMINO a intimação dos 

causídicos dos acusados mencionados para regularizarem a 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 26 de setembro de 2018

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83165 Nr: 928-78.2017.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA FERREIRA DA SILVA LTDA ME, JONAS 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DETERMINO à Serventia do juízo para que certifique-se a 

tempestividade dos embargos, conforme determinação de ref. 16.

Após, considerando o petitório da parte embargante à ref. 13, entende-se 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes. Sendo assim, 

DETERMINO a realização da audiência de conciliação conforme a pauta da 

conciliadora deste juízo.

Realizada a sobredita audiência, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 25 de setembro de 2018

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 82148 Nr: 523-42.2017.811.0096

 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 Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZANIAS DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Vistos. Cuida-se de objeção de Exceção de Pré-Executividade opostos 

pela parte executada AZANIAS DIAS FERREIRA em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE, alegando em síntese excesso de execução. 

A exceção foi acostada conforme ref. 19. Devidamente intimada a parte 

exequente manifestou-se à ref. 25. Em seguida, os autos vieram-me 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Em que pese a presente 

objeção pela parte demandada, verifica-se que o meio utilizado não é o 

correto, pois a matéria posta pela ré exige dilação probatória. In casu, 

cabe a este juízo rejeitar tal objeção, em razão de que a postulação em 

voga, para ser analisada, requerer produção de provas, o que não se 

enquadra na via processual eleita, devendo a ré se valer dos meios 

recursais competentes. Nesse sentido: Desta feita, REJEITO a objeção de 

pré-executividade de ref. 19, já que não é adequada para trazer à 

apreciação do Juízo matéria que carece de dilação probatória, de modo 

que DETERMINO a intimação da parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Sem prejuízo, 

considerando as modificações trazidas com o advento do Novo Código de 

Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem se tem 

interesse na tentativa de conciliação. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Itaúba, 25 de setembro de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48092 Nr: 218-34.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO 

ESTADO para ABSOLVER o acusado Cristiano Campos como incurso nas 

penas do artigo 121, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal; na forma do art. 70, “caput”, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da 

Lei nº 11.340/2006, em relação a vítima Janice Aparecida dos Santos; 

CONDENAR o acusado Cristiano Campos como incurso nas penas do 

artigo 121, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em 

relação a vítima Roberto Porto Lima. Passo à dosimetria da pena do 

acusado CRISTIANO CAMPOS. .”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90717 Nr: 1974-68.2018.811.0096

 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: JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1974-68.2018.811.0096 (90717)

Vistos.

Há óbice intransponível ao prosseguimento dos autos e ao subsequente 

julgamento do mérito, consistente na configuração da litispendência.

Considerando que já existe outro feito com as mesmas partes, pedido e 

causa de pedir (código 90222), resta caracterizada a litispendência.

Insta consignar que o reconhecimento da litispendência visa impedir a 

reprodução de causa idêntica, de modo que a extinção do feito proposto 

posteriormente é medida que se impõe.

 Ressalta-se, outrossim, que a presente ação foi proposta após a 

distribuição da ação nº 1677-61.2018.811.0096 (código 90222).

Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolver o mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

procedendo às baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88362 Nr: 633-07.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SILVA DUTRA, LEONIR CLIMIKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 Processo n° 633-07.2018.811.0096 (Código 88362)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Leonir Climike e Rodrigo Silva Dutra

Vistos.

Considerando a certidão de ref. 24 e, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o douto 

advogado Dra. SIMONI REZENDE DE PAULA – OAB/MT 14205/O, a fim de 

que represente os réus.

 Arbitro honorários advocatícios a causídica nomeada no patamar de 10 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90546 Nr: 1885-45.2018.811.0096

 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: ABEL MATIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE a 

parte acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 
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aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo 

médico.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Itaúba, 21 de setembro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88367 Nr: 638-29.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIQUESI MARIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Processo n° 638-29.2018.811.0096 (Código 88367)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Riquesi Mariano de Oliveira

Vistos.

Considerando a certidão de ref. 25 e, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o douto 

advogado Dr. JOÃO GUEDES CARRARA – OAB/MT 14865/O, a fim de que 

represente a ré.

 Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado no patamar de 10 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90291 Nr: 1715-73.2018.811.0096

 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: JOAO JOSE DIAS VELOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE a 

parte acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo 

médico.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Itaúba, 21 de setembro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90132 Nr: 1623-95.2018.811.0096

 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: VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE a 

parte acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo 

médico.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Itaúba, 21 de setembro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90089 Nr: 1598-82.2018.811.0096

 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: EDIDETE PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE a 

parte acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo 

médico.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Itaúba, 21 de setembro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89873 Nr: 1480-09.2018.811.0096

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, 

DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do requerente ANTONIO PINHEIRO 

dos órgãos restritivos de crédito, com relação à dívida oriunda do contrato 

nº 300291266-9, no importe de R$ 225,00 bem como, DETERMINANDO que 

a requerida ABSTENHA-SE de promover a inclusão do nome do 

requerente em quaisquer outros cadastros de inadimplência, pela dívida 

aqui discutida. EXPEÇA-SE ofício para que o SERASA exclua o nome do 

requerente dos seus bancos de dados, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, expedindo-se certidão negativa sem restrição, que deverá ser 

juntada aos autos, sob pena de incorrer em crime de desobediência.Nos 

termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova.Defiro os 

benefícios da justiça gratuita.Designe-se audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador.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 atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos 

para deliberação.Itaúba, 21 de setembro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90437 Nr: 1818-80.2018.811.0096

 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 Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON SOUZA LELIS, MARIA LUCIA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1818-80.2018.811.0096 (Código 90437)

Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itaúba, 20 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90436 Nr: 1817-95.2018.811.0096

 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 Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA D. FORESTI, DORIVAL LORCA, 

VERA LUCIA DOS SANTOS LORCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1817-95.2018.811.0096 (Código 90436)

Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itaúba, 20 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90681 Nr: 1965-09.2018.811.0096

 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: GILMAR MANOEL DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, ISMAEL COSTA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 90681.

Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Designe-se audiência de conciliação conforme pauta do conciliador (a) 

deste juízo.
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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).

Por fim, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte requerente.

Às providências.

 Itaúba, 20 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90565 Nr: 1904-51.2018.811.0096

 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: NOEMI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1904-51.2018.811.0096 (Código 90565)

Vistos.

Trata-se de ação de aposentadoria por idade a trabalhador rural ajuizada 

por NOEMI DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à ref.01, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos da lei 1060/50.

Outrossim, tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, INTIME-SE o autor para apresentação de 

impugnação.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 20 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90560 Nr: 1897-59.2018.811.0096

 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: ANAIR MARQUES TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1897-59.2018.811.0096

Código: 90560

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, apresentando documentos que comprove o início de prova 

material especificamente quanto ao período de carência do benefício 

requerido, bem como apresente comprovante de endereço em nome da 

requerente, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 c/c artigo 332 inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba, 20 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90545 Nr: 1884-60.2018.811.0096

 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: Ezulega Silva de Moraes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1884-60.2018.811.0096

Código: 90545

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, apresentando documentos que comprove o início de prova 

material especificamente quanto ao período de carência do benefício 

requerido, bem como apresente comprovante de endereço em nome da 

requerente, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 c/c artigo 332 inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba, 20 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89675 Nr: 1375-32.2018.811.0096

 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: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Astrissi Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1375-32.2018.811.0096 (Código: 89675)

Requerente: Banco Rodobens S/A

Requerido: C. Astrissi Madeiras ME

Vistos.

Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por BANCO 

RODOBENS S/A em desfavor de C. ASTRISSI MADEIRAS ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às ref. 04, o requerente informou o seu desinteresse no prosseguimento 

da ação, tendo em vista a regularização das parcelas atrasadas,

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, aliado ao fato de que a parte requerida ainda não foi citada no 

presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.
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 Custas pagas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências.

Itaúba, 18 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73501 Nr: 996-33.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES DE SOUZA SERVIÇOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 996-33.2014.811.0096 (Código 73501)

Exequente: Município de Itaúba/MT

Executado: José Fernandes de Souza Serviços-ME

Vistos.

Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal 

é cabível quando frustradas as demais modalidades.

É o caso dos autos.

Assim, DETERMINO a citação editalícia do executado JOSÉ FERNANDES 

DE SOUZA SERVIÇOS-ME.

Expeça-se o necessário para cumprimento do ato citatório, nos termos do 

inciso IV do artigo 8° da LEF.

Transcorrido o prazo de resposta, certifique-se e dê-se vista dos autos 

ao exequente para manifestação.

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

40 , caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o artigo 1.172 da CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Itaúba, 29 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6719 Nr: 545-02.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75346

 CÓDIGO N.º 6719

Vistos em correição.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 03 de abril de 2019, às 

14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 27 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12459 Nr: 733-53.2010.811.0027

 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: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Pedro Pereira Campos 

Filho, Roberley Rodrigues Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira Campos Filho 

- OAB:12071/MT, Roberley Rodrigues Ribeiro - OAB:3022

 CÓDIGO N.º 12459

Vistos em correição.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 03 de abril de 2019, às 

15h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 27 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50607 Nr: 1911-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: UARLA SAMARA GALDINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Maria Carpanini, EMERSON BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 03 de abril de 2019, às 

14h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31704 Nr: 269-24.2013.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinta Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para notificar o advogado da parte Requerente, via DJe, para que 

manifeste requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, haja vista o Ofício encaminhado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial – COREJ, que informa, em obediência ao § 1º do artigo 2º da Lei nº 

13.463/2017, que o valor da RPV foi transferido para a Conta Única do 

Tesouro Nacional.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30152 Nr: 980-97.2011.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Marcos Bontempo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa falida de Enercamp Engenharia e 

Comércio Ltda, F C Soares da Silva e Cia Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO PIVA - OAB:157.643/SP, 

Fernanda Zakia Martins - OAB:201018-SP, Fernando Ferreira 

Castellani - OAB:209877-SP, JAIR DO NASCIMENTO CINTRA - 

OAB:272.108/SP, José Renato Camilotti - OAB:184393-SP, Márcia 

Regina  Branco Alarcon -  OAB:183907-SP,  Rober to 

BarrichelloAffonso - OAB:152291-SP, Sérgio Carvalho de Aguiar 

Vallim Filho - OAB:103144-SP, Thais Silva Moreira de Sousa - 

OAB:327788-SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar a parte requerida, 

nas pessoas de seus advogados, para apresentar Alegações Finais, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 364, §2º CPC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-62.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MACHADO CASTRO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 18/10/2018, às 10:00 horas

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-32.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BERTOLDO HOFF (REQUERIDO)

JOSE APARECIDO SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 18/10/2018, às 10:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-17.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VEGMA FABIANA SOARES FRAGA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 18/10/2018, às 11:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-02.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGILINA PAULINO DE MELO E SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DORNEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 25/10/2018, às 8:00 horas.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 34081 Nr: 1196-90.2014.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836, FLAVIO DE HARO SANCHES - OAB:OAB/SP 

192.102, LEONARDO GUIMARÃES PEREGO - OAB:OAB/SP 344797, 

Marcos Antonio Moreira Monteiro - OAB:210.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leôncio Pinheiro da Silva 

Neto - OAB:14377/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, 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, 27 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 30972 Nr: 822-45.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sania Aparecida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, 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, 27 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 45041 Nr: 1497-32.2017.811.0047

 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 RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDNEY FERREIRA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 
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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. Proceder a intimação da parte autora para que efetue o pagamento de 

diligência do Oficial de Justiça referente a Carta Precatória a ser 

distribuída e cumprida na Comarca de Cuiabá/MT, visto a certidão juntada à 

ref. 16.

Jauru, 27 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30647 Nr: 472-57.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Douglas Pereira Rodrigues, Paulo Pereira 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:15.464-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta sentença, por corolário, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Tendo em vista o 

princípio da causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 90, § 4°, do CPC.Considerando que a 

transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, § 

3º, CPC).DETERMINO que a Secretaria tome as providências pertinentes 

no sentido de providenciar a baixa da penhora levada a efeito nos autos, 

bem como o imediato cancelamento do leilão designado nos autos, 

comunicando-se à empresa responsável por sua realização.Por fim, 

decorrido o prazo para interposição de recurso, CERTIFIQUE-SE e, na 

sequência, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 10 de setembro de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11943 Nr: 240-50.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticionios Mil Lac, MARIA ROSA RESENDE, 

EVERALDO PEREIRA RESENDE, SINVAL ROSA DA CUNHA, Mara Castilho 

Coelho, Manoel Donilio dos Santos, Silvério da Silva, Silvério da Silva, 

GEDEON MARTINS DA ROCHA, Edzard Dias Marotzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, Edson Baldoino Junior - 

OAB:SP/0162589, Nelceli Cristina Rodrigues Alves de Almeida - 

OAB:OAB/MT 17869

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL DONILIO DOS SANTOS, Cpf: 

32814682768, Filiação: Durvalina Rocha dos Santos, data de nascimento: 

22/06/1950, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

SILVÉRIO DA SILVA, Rg: 1465755-4, Filiação: Raimundo da Silva e Maria 

Rosa da Silva, data de nascimento: 03/12/1983, brasileiro(a), natural de 

Conselheiro Pena-MG, solteiro(a), ajudante geral. 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: 17/03/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - PGE/MT em face de LATICIONIOS MIL 

LAC, MARIA ROSA RESENDEE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Operações e prestações escrituradas nos livros 

fiscais e recolhimento do ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 20083178/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/10/2008

 - Valor Total: R$ 1.430.989,00 - Valor Atualizado: R$ 1.300.899,00 - Valor 

Honorários: R$ 130.089,90

Despacho/Decisão: Estando devidamente instruída a peça inicial com a 

certidão de dívida ativa [art. 6.º, § 1.º, da Lei n.º 6.830/80], DETERMINO a 

citação do devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora.Advirta-se, outrossim, que o não pagamento ou a ausência de 

garantia da execução implicará na livre penhora de bens, quantos bastem 

para assegurar o Juízo.A citação deverá ser feita pelo correio, salvo se a 

Fazenda Pública tiver requerido expressamente de outra forma.Na 

hipótese de pronto pagamento pelo devedor, fixo, desde já, os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor global do débito a 

serem pagos ao patrono da parte adversa, devendo, outrossim, a esse 

valor ser acrescido o montante pecuniário referente às custas 

processuais.Havendo penhora, proceda-se, desde logo, à descrição 

pormenorizada e avaliação do bem, fazendo constar o valor no termo ou 

auto de penhora. Após, intime-se o devedor para, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 

12, §§ 1.º, 2.º e 3.º, da Lei n.º 6.830/80.A propósito, ressalte-se que, em 

se tratando de Fazenda Pública Estadual, não haverá cobrança de 

diligência para o Oficial de Justiça, haja vista a lei da produtividade [Lei n.º 

7.256/00].Intimem-se.Cumpra-se integralmente, expedindo-se o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 24 de setembro de 2018

Danielle de La Fuente Goltara Gil Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000078-23.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT (ADVOGADO(A))

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (REQUERENTE)

K. R. N. DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

Finalidade: Intimação do Ilustre Causídico representante da parte 

reclamante, para que apresente novo endereço para intimação / citação 

da parte reclamada, haja visto, AR com "End. Insuficiente"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000094-11.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEIVID GUEDES VIEIRA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))
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CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000094-11.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE JAURU, DEIVID GUEDES VIEIRA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - em que foi REQUERIDO 

pela parte autora a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO 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”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte autora, ACOLHO/HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, 

parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, 

VIII e § 5º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Transitada em julgado, proceda com 

as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de 

desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. De Araputanga-MT 

por Jauru-MT, 24 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010146-15.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

8010146-15.2015.8.11.0047 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: JOSE AUGUSTO LOPES DOS 

SANTOS Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC - em que bem(ns) do(s) devedor(es)/executado(s) para 

constrição não fora(m) encontrado(s), razão pela qual DETERMINO que 

intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que 

indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - 

art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. De Araputanga-MT por 

Jauru-MT, 24 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-78.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

SIDNEY BERTUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000042-78.2018.8.11.0047 REQUERENTE: ANDERSON SOUZA RIBEIRO 

REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – CPC, art. 273 

e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes as em epígrafe, em que a 

magistrada que me antecedeu no processo inverteu o ônus probatório e a 

partes reclamada, entre pedidos outros, pugnou pela reconhecimento da 

incompetência e, subsidiariamente, realização de inspeção no hidrômetro. 

In limine, afasto/rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado 

Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e necessidade 

de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema cautela e 

somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial 

Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente necessária 

para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica 

no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial no âmbito 

dos Juizados não significa que as partes não possam trazer laudos ou 

outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não 

constitui óbice para que as comprove através de relatórios técnicos 

individualizados - Lei n. 9.099/1995, art. 35 – ou realização de perícia 

informal - Enunciado n. 12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ – decidiu que os Juizados Especiais podem resolver 

disputas que envolvam perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, 

relatora do processo, apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, não exclui de sua competência a prova técnica, que 

no caso dos autos poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a 

incompetência – STJ - RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 

– RELATOR(A): Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. 

Isso posto, DEFIRO o pedido da fornecedora reclamada, especificamente 

de retirada do hidrômetro objeto da lide para a avaliação/vistoria pelo 

INMETRO, mediante substituição por outro sem custo à parte reclamante, 

bem como desde que garantido o acompanhamento pela parte 

consumidora/reclamante, quem deverá ser intimada da data de 

retirada/substituição e de quando será realizada a avaliação para, 

querendo, acompanhar a realização da vistoria. Consequentemente, 

DETERMINO que aguarde suspenso pelo prazo de 60 (sessenta dias). 

Cumpra, expedindo o necessário. Intime. Às providências. De 

Araputanga-MT por Jauru-MT, 24 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-92.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUCELY MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000054-92.2018.8.11.0047 REQUERENTE: JUCELY MARCOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 9.099/1995 

- cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, arts. 5º e 6º; CPC, art. 333/NCPC, art. 373; 

Lei n. 8.078/90, art. 6º, VIII -, prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que 

“Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não 

especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos 

alegados pelas partes”. A inversão do ônus da prova não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, transferindo 

para a parte adversa apenas aquelas em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A 

inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

decorre da hipossuficiência da parte para trazer provas outras e 

verossimilhança de suas alegações, bem como se baseia na necessidade 

de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato que não é absoluto ou 

exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 

373, II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da inversão. Dessarte, já 

realizada a audiência de conciliação sem acordo entre as partes e 

apresentadas as manifestações, DETERMINO que as INTIME, na pessoa 

do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO, especificando objetivamente as provas que pretendam 

produzir nessa, pois possível ao magistrado “limitar ou excluir as que 

considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, 

art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou 

esclarecidas as provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. De Araputanga-MT por Jauru-MT, 25 de 

setembro de 2018 - 19:30:27. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000057-47.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GUILHERME CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEO PLANT SUPLEMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

CARINA GRAZIELE DA SILVA MUSELLA (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS RIBEIRO CRESPO (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ MORENO SUMYK (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000057-47.2018.8.11.0047 REQUERENTE: JOEL GUILHERME CORREA 

REQUERIDO: NEO PLANT SUPLEMENTOS EIRELI - ME Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes JOEL GUILHERME CORREA e NEO PLANT SUPLEMENTOS EIRELI - 

ME, em que, durante AUDIÊNCIA, essas firmaram acordo, pendente 

apenas de homologação. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. As partes acordaram que a reclamada fará a restituição 

do importe de R$. 147,00 (cento e quarenta e sete reais) ao reclamante, 

mediante depósito em conta bancária indicada e no prazo de 30 (trinta) 

dias da audiência; o reclamante enviará os produtos não consumidos, com 

as etiquetas e embalagens originais no prazo de 30 (trinta) dias e para 

endereço indicado com documento esclarecendo o motivo da devolução e, 

consequentemente, a reclamada deixará de cobrar as demais parcelas 

decorrentes do negócio, assim como enviará cartas de anuência para que 

o reclamante faça a baixa dos protestos junto ao cartório extrajudicial. 

Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. De Araputanga-MT por Jauru-MT, 

25 de setembro de 2018 - 21:32:33. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4352 Nr: 528-34.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS, WILSON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.659-B

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo pericial, podendo inclusive requerer 

maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47142 Nr: 2600-37.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ARTUR PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISO ANASTACIO 

MOREIRA - OAB:14821

 Vistos em Correição.

1. Cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 
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mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

 4. Cumpra-se com urgência.

Juscimeira-MT, 27 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23227 Nr: 1287-17.2013.811.0048

 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: VILMA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GRIOSSO - 

OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35100 Nr: 748-12.2017.811.0048

 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: LAZARA ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 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, 27 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30577 Nr: 543-17.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON CARDOSO DOS SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:MT/12.853-B

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido na cota ministerial retro, motivo pelo qual, 

determino seja promovido a juntada da guia de execução penal oriunda 

dos autos Código nº. 22520, e, posteriormente, proceda-se a Sra. Gestora 

com a unificação das penas nos termos do artigo 111, caput, da LEP, 

devendo fixar o regime de acordo com a quantidade de pena restante, 

conforme requerido na cota ministerial de Ref: 46.

2. Determino ademais, a elaboração de novo cálculo de liquidação de 

penas.

3. Por fim, determino seja certificado nos autos o local onde o reeducando 

encontra-se preso.

4. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

5. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22902 Nr: 959-87.2013.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): GESIEL OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, MAÍRA NUNES SAFRA - OAB:15299, MARCELO ALVES 

PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de intimação de audiência..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46634 Nr: 2419-36.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 2. Isto posto, RECEBO a denúncia ofertada contra o(s) acusado(s), como 

incurso na(s) sanção(ões) nela descrita(s).3. Cite(m) o(s) denunciado(s) 

para responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.4. 

Na resposta, o(a)(s) acusado(a)s poder(ão) arguir preliminar(es) e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento(s) e 

justificação(ões), especificar a(s) prova(s) pretendida(s) e arrolar 

testemunha(s), até o máximo legal (08 (oito), art. 401, CPP - Rito Ordinário; 

e 05-cinco, art. 532, CPP-Rito Sumário) qualificando-a(s) e requerendo sua 

intimação, quando necessário (artigos 396 e 396-A do Código de 

Processo Penal).5. Não apresentada a(s) resposta(s) no prazo legal, ou 

se o(s) acusado(s), citado(s(...)-se.Juscimeira – MT, 28 de setembro de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43438 Nr: 1020-69.2018.811.0048

 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: SAMARA REGINA FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 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 COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERA PARTS, proposta por SAMARA REGINA FERREIRA CHAVES 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 da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 
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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, 28 de setembro de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37219 Nr: 1709-50.2017.811.0048

 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: CESARINA RAMOS MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 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 COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por MARIA DA PENHA SILVA BRITO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, para CONDENAR a Requerida ao pagamento 

das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, 

ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(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 da 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% 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. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 27 de setembro de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47148 Nr: 2602-07.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BORGES GARCIA, MARCOS 

BORGES GARCIA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 28 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-34.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (ADVOGADO(A))

CAMILA RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por 

CAMILA RODRIGUES GOMES, qualificada nos autos, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ambos 

identificados, buscando a parte reclamante, liminarmente, obrigar à 

Requerida para que proceda de imediato com o reparo total da fiação na 

rede de alta tensão localizada na residência da Requerente, a fim de evitar 

novos eventos prejudiciais a toda a comunidade, bem como, o concerto da 

caixa do medidor de energia elétrica, sob pena de multa diária. É o breve 

resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias 

e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso concreto, 

verifica-se que os pedidos de antecipação de tutela confundem-se com o 

mérito da ação, motivo pelo qual não merecem guarida nesta fase de 

análise perfunctória. Desta forma, não estão presente os requisitos 

necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a 

concessão da medida imprescindível se faz a prova inequívoca que 

conduza à verossimilhança da alegação, o que não se verifica nos autos. 

Também, com relação ao dano de difícil reparação, não ficou claramente 

demonstrado. Assim, considerando a principiologia que ilumina os 

Juizados especiais, levando-se em conta o juízo sumário de cognição a 

ser realizado neste momento processual, tenho que a concessão da 

presente medida, não merece guarida, uma vez que não ficou claramente 

demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da referida liminar. 

3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido na inicial, por 

entender não estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão 

do referido pedido. 4. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial 

as advertências legais da revelia. 5. Designe-se sessão de conciliação. 6. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-19.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte 

autora, alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos 

no SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o 

reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, 

determinar a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela 

procedência do pedido em sua totalidade. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, não está 

presente um dos requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se faz a 

prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o que se 

verifica nos autos, no que tange às informações trazidas pelos 

documentos colacionados. No entanto, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que não há como 

saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim esperar o 

desfecho da presente ação, para que possa haver a comprovação das 

alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do consumidor, e 
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considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido 

na inicial, por entender não estarem presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do referido pedido. 4. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-79.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte 

autora, alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos 

no SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o 

reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, 

determinar a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela 

procedência do pedido em sua totalidade. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, não está 

presente um dos requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se faz a 

prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o que se 

verifica nos autos, no que tange às informações trazidas pelos 

documentos colacionados. No entanto, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que não há como 

saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim esperar o 

desfecho da presente ação, para que possa haver a comprovação das 

alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do consumidor, e 

considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido 

na inicial, por entender não estarem presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do referido pedido. 4. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-94.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CIRLENE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte 

autora, alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos 

no SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o 

reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, 

determinar a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela 

procedência do pedido em sua totalidade. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, não está 

presente um dos requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se faz a 

prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o que se 

verifica nos autos, no que tange às informações trazidas pelos 

documentos colacionados. No entanto, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que não há como 

saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim esperar o 

desfecho da presente ação, para que possa haver a comprovação das 

alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do consumidor, e 

considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido 

na inicial, por entender não estarem presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do referido pedido. 4. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-12.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

KEILA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte 

autora, alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos 

no SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o 

reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, 

determinar a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela 

procedência do pedido em sua totalidade. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, não está 

presente um dos requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se faz a 

prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o que se 

verifica nos autos, no que tange às informações trazidas pelos 

documentos colacionados. No entanto, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que não há como 

saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim esperar o 

desfecho da presente ação, para que possa haver a comprovação das 

alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do consumidor, e 

considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido 

na inicial, por entender não estarem presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do referido pedido. 4. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-38.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS KAWAHARA FREITAS (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem 

presentes os demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade 

procedimental, incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) 

quanto subjetivos (legitimidade e o interesse, que decorre da 

sucumbência), recebo o presente recurso inominado no efeito apenas 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 

43). 2. Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar 

contra razões. 3. Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal Única, com nossas 
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homenagens. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-37.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVANA PACHECO LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos materiais e morais por ter tido aparelho do seu ofício 

danificado por oscilação nos valores da energia elétrica distribuída pela 

requerida. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram 

provas documentais suficientes para o julgamento da lide. Antes de 

adentrar no mérito, analiso as preliminares levantadas pela requerida. A 

primeira é a da ilegitimidade ativa para figurar neste feito, vez que não é 

titular a Unidade Consumidora onde ocorreu a oscilação de energia 

elétrica, tenho que a mesma não deva prosperar, vez que se afigura como 

legítimo a reclamar aquele que sofreu o prejuízo, sendo consumidor por 

equiparação. Com relação a segunda preliminar, da incompetência do 

Juizado Especial para presente causa por entender haver necessidade de 

perícia. Ao analisar os autos, entendo que a mesma não merece 

prosperar, uma vez que depreende-se não haver necessidade da 

realização de prova pericial, sendo que as provas documentais e já estão 

nos autos, motivo pelo qual afasto a apresente preliminar. Da análise dos 

autos, verifica-se que autor prestava serviços com seus equipamentos na 

modalidade de empreita, no endereço da Rodovia BR 364, Km 216, Bairro 

Industrial, Juscimeira – MT, contratado por Ivone Fidelis Pereira E Cia 

LTDA, sendo que ocorreram várias oscilações de energia, culminando em 

uma descarga elétrica no padrão de energia, sendo que, do evento 

danoso resultou a queima do aparelho compressor do Autor, que se 

encontrava trabalhando e em pleno funcionamento no momento do 

ocorrido. Com a perda do aparelho compressor o Autor paralisou suas 

atividades e cessaram seus lucros durantes quase 30 dias. O conserto do 

referido equipamento importou no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

para o reparo integral. Da análise dos autos, verifica-se que, houve uma 

má prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida diligência 

a Reclamada, uma vez que permitiu houvesse a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica à consumidora, bem como a oscilação no 

retorno da mesma, gerando diversos prejuízos à autora, conforme art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” De outro norte, 

nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os 

documentos coligidos para os autos pelo autor, limitando-se a negar 

genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(art. 333, II, CPC), o que não se verificou no caso presente. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Trago a baila, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, 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. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela interrupção do fornecimento de energia elétrica à consumidora, 

pela parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por JOSE 

CICERO PEREIRA DA SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para: a) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de 

indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo 

INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a 

ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir desta decisão. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-30.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 
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conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARIA AUXILIADORA PEREIRA, em desfavor de NATURA COSMÉTICOS 

S.A, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67962 Nr: 258-35.2016.811.0109

 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 NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BICA ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (17) Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, 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: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B, PAULO EDUARDO SOLDÁ - OAB:127.589

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 54/2017 - CGJ, impuliono 

este feito para republicar o despacho exarado em 10.09.2018, uma vez 

que não contemplou o advogado do Réu Ricardo Delagdo Garcia. "Recebo 

os recursos de apelação interpostos às fls.958/959 (defesa e acusação). 

Destarte, intime-se a defesa do réu para no prazo legal oferecer suas 

razões recursais, após vista ao Ministério Público para oferecimento de 

suas razões. Decorrido o prazo acima, certifique-se. Independente de 

nova conclusão, havendo interposição das razões recursais, vista as 

partes para contrarrazões. Após, com nossas homenagens e cautelas de 

praxe, remetam os autos ao TJ/MT.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78076 Nr: 3034-31.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 78076.

Processo nº 3034-31.2018.811.0111.

Vistos.

Designo audiência de custódia para a data de 28 de setembro de 2018, às 

15h.

NOMEIO para o ato, como defensor dativo do flagrado o advogado Igor 

Neves de Carvalho.

Tomando em conta a natureza da causa e a complexidade do ato a ser 

praticado, FIXO os honorários advocatícios em 1,5 URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.

Oficie-se a autoridade policial para que providencie as escoltas dos 

flagrados.

Ciência ao Ministério Público e as Defesas.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo como MANDADO e OFÍCIO no que 

couber.

Matupá/MT, 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78075 Nr: 3033-46.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO PIREZ ROCHA, GABRIEL 

FELIPE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Código nº 78075.

Processo nº 3033-46.2018.811.0111.

Vistos.

Designo audiência de custódia para a data de 28 de setembro de 2018, às 

14h30min.

Deixo de nomear defensor dativo ao flagrado Gabriel Felipe Souza Almeida 

tendo em vista a informação de que possui advogado constituído.

NOMEIO para o ato, como defensora dativa do flagrado Paulo Sergio Pirez 

Rocha, a advogada Andréia Ferdinando Varea.

Tomando em conta a natureza da causa e a complexidade do ato a ser 

praticado, FIXO os honorários advocatícios em 1,5 URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.

Oficie-se a autoridade policial para que providencie as escoltas dos 

flagrados.

Ciência ao Ministério Público e as Defesas.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo como MANDADO e OFÍCIO no que 

couber.

Matupá/MT, 27 de setembro de 2018.
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Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77979 Nr: 2979-80.2018.811.0111

 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: LRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2979-80.2018.811.0111 (Código 77979)

Classe – Assunto: Rec. e Dissol. União Estável c/c Partilha, Alimentos, 

Guarda

Requerente: Luana Ribas Pereira

Requerido: Diego dos Santos Freitas

Vistos.

1 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

2 - INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, já que o patrimônio ostentado 

pelas partes é suficiente ao custeio das despesas processuais. 

Considerando, contudo, a momentânea ausência de disponibilidade 

financeira dos bens, postergo o pagamento das custas para o final do 

processo.

 3 – Acerca do pedido de alimentos provisórios, verifico que resta provado 

o estado de filiação e, à míngua de outros elementos acerca dos 

rendimentos do requerido, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a partir da 

citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor deverá ser 

depositado em conta bancária a ser informada pela parte autora.

4 – Como providência preliminar à análise do pedido de guarda provisória, 

NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo, a fim de que realize 

estudo psicossocial envolvendo os menores, apresentando, no prazo de 

15 (quinze) dias, relatório circunstanciado no sentido de aclarar as 

informações prestadas na inicial, bem como as condições da parte para o 

exercício da guarda.

 5 - DETERMINO a realização de audiência de conciliação pela conciliadora 

deste Juízo.

6 – CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seus advogados.

Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36032 Nr: 871-25.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves 

Pereira Nervo - OAB:7274/MT, Anderson de Mattos Pereira - 

OAB:8718/MT, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - OAB:14717, 

Jacson Marcelo Nervo - OAB:12.883, JOAO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17.046, Silvério Gonçalves Pereira - OAB:4720-B/MT

 Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 

109, inciso III e artigo 115, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado VALDINEY BATISTA DA SILVA, já qualificado 

nos autos, ante a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime 

que lhe é imputado neste processo (art. 155, §4, inciso II e IV).Transitada 

em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas, comunicações e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se,Matupá/MT, 27 de setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77481 Nr: 2733-84.2018.811.0111

 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: CLDB, AK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente feito.Por conseguinte, 

RECONHEÇO a união estável existida entre as partes nos períodos 

compreendidos entre janeiro de 1998 até janeiro de 2014 e de dezembro 

de 2014 até setembro de 2015, e HOMOLOGO o presente acordo para que 

surta os jurídicos e legais efeitos, razão pela qual DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, na forma do inciso III do artigo 487 

do Código de Processo Civil.Condeno os requerentes ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do artigo 98, § 3º do CPC.Cientifique-se o Ministério Público.Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.EXPEÇA-SE o necessário.Matupá (MT), 27 de setembro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78026 Nr: 3008-33.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADSC, LRDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Gislaine 

Aires de Sousa Cardoso e Laerte Rafael da Cruz Cardoso para que 

produza os efeitos legais e de direito. Declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO 

CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO 

na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 

37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.A 

requerente Gislaine Aires de Sousa Cardoso passará a usar o nome de 

solteira, qual seja, Gislaine Aires de Sousa.Pelo exposto, JULGO EXTINTO 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do 

CPC.Custas pelos requerentes, cuja exigibilidade está suspensa nos 

termos do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca de Matupá (MT), grafando nossas homenagens de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.Realizadas as providências acima, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

27 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78029 Nr: 3011-85.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGA DOS SANTOS SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3011-85.2018.811.0111 (Código 78029)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá/MT

Executado: Solanges dos Santos Schmitt.

Vistos.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I – Citação da parte devedora, pelas sucessivas modalidades previstas no 

art. 8º, da LEF – Lei nº. 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se a parte executada não tiver domicílio ou dele se ocultar;
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IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei nº. 

6.830/80 (LEF); e

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº. 

6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento, se o 

município não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por edital;

IV – O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só 

vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da 

Exequente, o nome do devedor e do co-responsável, a quantia devida, a 

natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida 

Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

art. 9º, da Lei n° 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem das 

Executadas, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº. 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Sem prejuízo retifique-se o nome da parte executada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61690 Nr: 873-19.2016.811.0111

 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: Manoel Bezerra Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:DETERMINAR ao 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social que CONCEDA o benefício de 

amparo social à MANOEL BEZERRA LEITE no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, desde a data da cessação do benefício na via 

administrativa (01.02.2015);Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do beneficiário: 

MANOEL BEZERRA LEITE;Benefício Concedido: benefício assistencial para 

pessoa idosa;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do 

Benefício (DIB): Data da cessação do benefício na via administrativa 

(01.02.2015);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o 

trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. SEM CUSTAS.FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77817 Nr: 2879-28.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMLRDM, JRBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2879-28.2018.811.0111 (Código 77817)

Classe – Assunto: Divorcio Consensual

Requerentes: Ilria Maria Lopes Ribeiro de Moura e Jose Raimundo Barbosa 

de

 Moura

 Vistos.

Havendo interesse de adolescente, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77781 Nr: 2868-96.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALMIR KLEINUBING, PATRICIA 

CRISTIANE KLEINUBING, MARCELO IVAN SCHAURICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2868-96.2018.811.0111 (Código 77781)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte.

Executados: Carlos Almir Kleinubing, Patrícia Cristiane Kleinubing e Marcelo 

Ivan Shaurich.

Vistos.

Recebo a execução.

CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 21 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77779 Nr: 2867-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Driessen Granemann, DIRSON 

GRANEMANN HOFFMANN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2867-14.2018.811.0111 (Código 77779)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte.

Executados: Anderson Driessen Granemann e Dirson Granemann 

Hoffmann.

Vistos.

Recebo a execução.

CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 21 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76741 Nr: 2359-68.2018.811.0111

 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: LUCIMARA SALETE MARX, ERML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do Código 

de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá/MT para que, no prazo 

de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. 6 – Portanto, NOMEIO como perito o 

(a) Dr(a) Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante 

nesta Comarca, devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito 

nomeado, bem como o agendamento da perícia.7 – Conforme dispõe o 

artigo 1º da Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, editada pelo 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observado o limite 

máximo estabelecido na tabela da referida resolução, a qual estabelece 

como valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para honorários 

periciais, e considerando a natureza da demanda, bem como a 

complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56589 Nr: 509-81.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDPF, VEDPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 509-81.2015.811.0111 (Código 56589)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente:Vitor Eduardo de Paulo Vitorino

Executado: Magson Correia Vitorino

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.82), NOMEIO em 

substituição o causídico Dr. KASSIO ROBERTO PEREIRA para patrocinar 

os interesses do exequente, cujos honorários serão proporcionalmente 

arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

2) Expeça-se certidão de créditos em favor da Defensora Dativa 

nomeada, Dra. Melissa Sarzi Sartori Azevedo, com o valor total e corrigido 

dos honorários que lhes são devidos (04 URH), para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.

 3) Intime-se pessoalmente a parte devedora/executada para que, em 3 

(três) dias, pague o débito alimentar, referente ao mês de abril/2017 à 

abril/2018, justifique sua impossibilidade de fazê-lo ou comprove que já 

tenha efetuado o pagamento, sob pena de prisão civil até a integral 

quitação do débito, ou por até três meses, conforme disposto no artigo 

528, §§ 1º e 3º, do CPC.

4) Decorridos, se a parte devedora/executada não efetuar o pagamento, 

não provar que o efetuou ou não apresentar justificativa, expeça-se o 

mandando de prisão.

5) Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52686 Nr: 828-20.2013.811.0111

 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: ROSARIA TARTARI, NAIDETE SALETE TARTARI DE 

AGUIAR, ROMILDO TÁRTARI, CLEUSA TEREZINHA TARTARI 

BORTOLOZZI, NEUSA SALETE DOS SANTOS, LEONIR TARTARI, Djalma 

José Tártari, Osandia Tartari, HEITOR TARTARI, JAIME TARTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALTAMIRO TARTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Maria Arpini - 

OAB:18.063, Claudio Grando - OAB:OAB/RS 70.495, JOSÉ RIBEIRO 

JUNIOR - OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 828-20.2013.811.0111 (Código 52686)

Classe – Assunto: Inventário

Requerente: Rosária Tartari e Outros

Requerido: Espólio de Altamiro Tartari

Vistos.

Defiro o pedido formulado às f.240 para que conste, no formal de partilha, 

o nome de solteira da herdeira Naidete Salete Tartari e o seu estado civil 

como divorciada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53340 Nr: 1446-62.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerâmica Nova Esperança LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 
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OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1446-62.2013.811.0111 (Código 53340)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Cerâmica Nova Esperança Ltda Me

 Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a intimação da Fazenda Pública 

Estadual sobre da decisão proferida às f.198-199.

Se intimada e inexistindo oposição, expeça-se RPV, para pagamento do 

valor líquido apurado, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 

seu recebimento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32143 Nr: 1154-19.2009.811.0111

 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): M. B. MASSAROLO - AUTOPEÇAS- EPP, 

MARINÉIA BATISTA MASSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/439 (Código 32143)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: HSBC Bank Brasil S.A.

Executado: M. B. Massarolo Autopeças - EPP

Vistos.

Arquivem-se os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34572 Nr: 1884-93.2010.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVALDO SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1884-93.2010.811.0111 (Código 34572)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco Finasa

Requerido: Lucivaldo Silva Ribeiro

Vistos em correição.

Transcorrido o prazo postulado, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62322 Nr: 1169-41.2016.811.0111

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SANDRA DO CARMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos. Com a apresentação de contestação, venham-me os autos 

conclusos para prolação da sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33629 Nr: 940-91.2010.811.0111

 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): ELIAS ROQUE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 Código nº 33629.

Processo nº 940-91.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Termo Circunstanciado

 Autor: Ministério Público.

Autor do fato: Elias Roque Ribeiro

Vistos.

Ante o teor da informação de fl. 84 e, considerando que a CNGC dispõe 

em seu art. 1.387 sobre a desnecessidade de intimação do acusado nas 

hipóteses de sentenças extintivas, determino o ARQUIVAMENTO do feito 

independentemente de intimação do autor do fato.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46936 Nr: 1969-89.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Carlos da Costa Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:10.402/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de processo de execução de pena do reeducando Everton 

Carlos da Costa Nasciemnto.

Cálculo de pena, à ref. 104.

O Ministério Público manifestou favorável à homologação do cálculo, à ref. 

108. Por sua vez, à ref. 124, a DPE impugnou o cálculo de pena, 

requerendo novo cálculo de pena para computar o período de 03/04/2010 

à 27/07/2010; 30/03/2007 à 12/07/2007; e 22/10/2018 à 15/04/2009, para 

fins de detração.

É o relatório. Decido.

 Em análise do cálculo de pena, verifico que esse está em consonância, 

conforme determinado à ref. 100.

Em relação ao tema impugnado, a jurisprudência é clara em afirmar que o 

tempo de pena provisoriamente cumprido não deve ser computado para 

toda e qualquer condenação imposta ao agente, conforme vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÊS GUIAS DE EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADA 

PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL 

AUTORIZADOR DA BENESSE NÃO PREENCHIDO – IMPOSSIBILIDADE DE 

DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA NA PRIMEIRA 

CONDENAÇÃO – “VEDAÇÃO À CONTA CORRENTE DE PENAS”. ORDEM 

DENEGADA. O instituto da detração não confere uma espécie de “conta 

corrente de pena”, com vistas a se aproveitar o tempo de pena 

provisoriamente cumprido para toda e qualquer condenação imposta ao 
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agente. Busca-se, com ele, atingir fatos diversos e desde que as 

infrações tenham sido perpetradas antes da data da prisão, contexto, bem 

distinto da hipótese destes autos, em que, se almeja realizar o abatimento 

da reprimenda sobre a primeira das três condenações ostentadas pelo 

paciente. Critério objetivo, autorizador da pretendida progressão de 

regime, não atingido. (HC 70885/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/07/2015, Publicado 

no DJE 24/07/2015) (TJ-MT - HC: 00708853720158110000 70885/2015, 

Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 

21/07/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 

24/07/2015)

Ademais, o período de prisão provisória deverá ser computado como 

período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, 

descontá-lo do tempo final da condenação, assim, não o considerando 

para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito 

temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento 

condicional.

Nesse sentido, da análise dos autos, constato que os cálculos de ref. 104, 

estão em consonância com as normas legais, deste modo HOMOLOGO-O.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

 Havendo proximidade para progressão de regime (30 dias antes), 

proceda com a realização do cálculo da pena e encaminhem-se os autos 

às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso haja o cometimento de falta grave, encaminhem os autos ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Dê-se vistas ao MPE e defesa acerca do teor da presente decisão.

 Encaminhem-se duas cópias do cálculo ao diretor do estabelecimento 

prisional onde se encontra o reeducando, uma delas deverá ser entregue 

ao sentenciado, servindo como atestado de pena a cumprir, e a outra 

arquivada em seu prontuário.

Expeça-se ofício à Quinta Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, 

requerendo a guia de execução definitiva do reeducando, referente ao 

processo de código 157694.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67770 Nr: 3141-61.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otília Antônia Celso Eireli - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A - Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA AUGUSTA SILVA DA 

LAGARES - OAB:42234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 799,80 (setecentos e noventa e nove 

reais e oitenta centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62667 Nr: 825-75.2017.811.0030

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brides Ferreira de Siqueira Júnior - ME, Brides Ferreira 

de Siqueira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adson Antonio Pinheiro da 

Silva - OAB:29.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 2.367,20 (dois mil, trezentos e sessenta e 

sete reais e vinte centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52342 Nr: 1112-86.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CESAR LACERDA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Nos termos do itemNos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vista ao advogado do réu para 

apresentação das contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto 

pelo Ministério Público Estadual às fls. 328/341 - ref: 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49788 Nr: 663-65.2015.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DEPIERI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de busca e apreensão e citação na zona urbana 

desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do 

Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57659 Nr: 1676-31.2017.811.0090

 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: DADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC e certidão retro, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente 

para manifestação acerca da carta precatória juntada aos autos(ref: 11).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51358 Nr: 615-72.2016.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FIRMINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte do executado não restou 

demonstrada. [...] Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 
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em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.[...]bSem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46317 Nr: 660-81.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE VALENÇA DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/PE 17.828, NORAH LESSA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/PE 11290-E

 Vistos...DETERMINO que a pessoa jurídica, AGROPERÍCIA, por meio de 

seu responsável técnico, Miguel Lara Menegazzo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, esclareça quem será o engenheiro mecânico que menciona à fl. 

129-verso que efetuará o apontado estudo, informando os seus 

respectivos dados pessoais juntamente com seu CURRÍCULO COM 

COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO, na forma do § 2º, do art. 465, do 

(...).DEFIRO, igualmente, eventuais quesitos suplementares necessários 

por ambas as partes, o que deverá ser efetuado DURANTE A DILIGÊNCIA 

pelo respectivo assistente técnico, devendo o perito consignar tal 

circunstância expressamente no laudo pericial, tudo na forma do art. 469, 

“caput”, do NCPC.Não havendo qualquer insurgência quanto aos 

honorários periciais calculados em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos 

reais), HOMOLOGO-OS devendo a parte ré proceder com o seu depósito 

na conta bancária indicada à fl. 130 ou mediante depósito em juízo, 

autorizando-se, desde já, o PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR 

CENTO), no prazo de 15 (quinze) dias, DEVENDO O REMANESCENTE SER 

PAGO APENAS AO FINAL, DEPOIS DE ENTREGUE O LAUDO E 

PRESTADOS TODOS OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, na forma do 

§ 4º, do art. 465, do NCPC.DEFIRO outrossim o pedido da parte ré e 

DETERMINO à parte autora que indique o local preciso em que a máquina 

se encontra no prazo de 05 (cinco) dias, de modo a possibilitar a 

realização do exame pericial.Esclarece-se ao digno perito uma vez mais o 

teor do § 2º, do art. 466, do NCPC: caso haja assistente técnico, deverá 

assegurar o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames 

que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias (§ 2º, do art. 466, do 

NCPC).Quanto aos demais pedidos da parte autora, de reconhecimento de 

preclusão do direito da parte autora de ser ouvida e arrolar testemunhas, 

ainda não é possível tal reconhecimento por haver a possibilidade de 

eventual justificativa acerca do não comparecimento, pelo que concedo o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-03.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO FABIO XAVIER MESQUITA (REQUERENTE)

L. F. M. (REQUERENTE)

LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA (REQUERENTE)

FAUSTO HENRIQUE FERREIRA FEITOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010220-03.2016.8.11.0090. REQUERENTE: ANGELO FABIO XAVIER 

MESQUITA, LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA, LIVIA FEITOSA 

MESQUITA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO Os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, 

no particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte 

acionada. Observa-se que a parte autora acostou apenas as passagens 

aéreas e documentos pessoais dos passageiros, ausente qualquer 

comprovação de eventual dano sofrido, ou prejuízo advindo dos 

problemas técnicos enfrentados pela parte ré. Ademais, para que se 

possa falar em eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, é indispensável que o reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). De outro lado, 

a parte ré acostou registros de seu sistema informatizado dando conta de 

que realmente não foi possível a completa consecução do contrato de 

transporte em razão da manutenção não programada da aeronave, tendo 

observado os arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 2º 

a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 27 e 28 da Resolução 

nº 400/16, ambas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, 

dispositivos que regulamentam o procedimento em caso de atraso de voo, 

tanto que neste ponto a parte autora pleiteia unicamente ressarcimento de 

ordem moral: “Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 

(quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, 

em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, 

ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem.” “Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso 

em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer 

que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas 

as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive 

transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por 

conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.” 

“Art. 2º O transportador, ao constatar que o voo irá atrasar em relação ao 

horário originalmente programado, deverá informar o passageiro sobre o 

atraso, o motivo e a previsão do horário de partida, pelos meios de 

comunicação disponíveis. § 1º O transportador deverá manter o 

passageiro informado quanto à previsão atualizada do horário de partida 

do voo. § 2º Quando solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser 

prestada por escrito pelo transportador.” “Art. 3º Em caso de atraso no 

aeroporto de partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá 

oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) 

em voo próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na 

primeira oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário 

de conveniência do passageiro; II - o reembolso do valor integral pago pelo 

bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas. Parágrafo único. O 

transportador também poderá oferecer ao passageiro, nas hipóteses 

deste artigo, a opção de reacomodação em voo de terceiro que ofereça 

serviço equivalente para o mesmo destino.” “Art. 4º Em caso de atraso no 

aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 

a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 
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próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte.” “Art. 5º O transportador só poderá invocar o prazo de 4 

(quatro) horas para adotar as providências de que tratam os arts. 3º e 4º 

caso não estejam disponíveis medidas para pronta reacomodação em voo 

próprio. Parágrafo único. Sempre que o transportador já dispuser de 

estimativa de que o voo irá atrasar mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente previsto, deverá, de imediato, disponibilizar ao 

passageiro, conforme o caso, as alternativas previstas nos arts. 3º e 4º.” 

“Art. 6º Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no 

art. 14. § 1º Nos voos com conexão, assim consignados no bilhete de 

passagem, o transportador que realizar o transporte até o aeroporto de 

conexão e que, por atraso do voo, der causa à perda do embarque no voo 

subsequente, deverá providenciar a reacomodação do passageiro, bem 

como proporcionar a assistência prevista no caput deste artigo. § 2º 

Cessará o dever de assistência caso o passageiro opte por qualquer das 

alternativas contidas nos arts. 3º, incisos I, alínea “b”, e II, e 4º, incisos I, 

alínea “b”, e II, alínea “b”.” “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. § 1º A assistência 

material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, 

gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, 

contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos 

seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, 

tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 

(duas) horas: alimentação adequada; III - superior a 4 (quatro) horas: 

acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço 

de hospedagem. § 2º O transportador poderá deixar de oferecer serviço 

de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto 

de origem.” “Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao 

passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá 

atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova 

previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou 

interrupção do serviço. § 1º O transportador deverá manter o passageiro 

informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do 

novo horário de partida do voo nos casos de atraso. § 2º A informação 

sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e 

da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre 

que solicitada pelo passageiro.” “Art. 21. O transportador deverá oferecer 

as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado.” “Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser 

oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; 

III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro.” “Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. § 

1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem 

para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, 

garantido o traslado de ida e volta. § 2º No caso de Passageiro com 

Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, 

nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso 

III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da 

exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em 

local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro 

ou acompanhante. § 3º O transportador poderá deixar de oferecer 

assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em 

voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem 

aérea.” “Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos 

contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à 

celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à 

escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.” Não há 

dúvidas de que o atraso ou cancelamento de voo gera transtornos para a 

vida de qualquer pessoa que programa seus compromissos ao adquirir 

bilhete aéreo para determinada data. Entanto, tais transtornos não implicam 

necessária e automaticamente violação a direitos da personalidade 

humana, concebidos estes como vida e integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Exatamente para impedir que tal violação ocorra, além de eventual dano 

material, a norma de regência prevê que o transportador deverá: a) 

informar imediatamente os passageiros sobre o atraso ou cancelamento 

do voo; b) oferecer alternativas para reacomodação, reembolso e 

execução do serviço por outra modalidade de transporte; e c) oferecer 

assistência material que contemplam, a depender do tempo de atraso, 

facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e respectivo 

traslado, tudo como visto nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, arts. 2º a 6º e 14 da Resolução nº 141/10 e arts. 20, 21, 26, 

27 e 28 da Resolução nº 400/16. E a depender do caso concreto, nem 

mesmo o atendimento de todas estas obrigações pelo transportador vão 

elidir a incidência de dano material e/ou moral, mas certamente irão mitigar 

seus efeitos e consequências. Porém, no particular, a parte autora invoca 

unicamente o atraso como fator determinante para a configuração do dano 

moral, decorrente do remanejamento do voo de uma data para outra 

imediatamente seguinte. Como dito, tal atraso sem dúvidas gera dissabor, 

mas, isoladamente, despida de qualquer outra circunstância, não passa de 

transtornos rotineiros de uma sociedade complexificada, em tempos de 

modernidade reflexiva, de crise ecológica, de imprevisibilidade e de risco. 

Ressalta-se que o transporte aéreo possui peculiaridades e normas de 

segurança específicas que demandam tratamento especial, motivo pelo 

qual conta com um código especificamente para isso, o Código Brasileiro 

de Aeronáutica, instituído pela Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, sem 

falar nas resoluções da ANAC e nos tratados e convenções 

internacionais a respeito dos quais o Brasil é signatário. De outro lado, ao 

revés do que argumenta a parte ré, a superveniência de problemas 

técnicos na aeronave que faria o trecho contratado não se enquadra 

como evento de força maior, pois que não se trata de fator externo ou 

absolutamente imprevisível. Na realidade, a invocada manutenção não 

programada da aeronave constitui-se como fortuito interno, vale dizer, por 

se tratar de empresa de transporte aéreo de pessoas e coisas, o próprio 

meio, ou seja, o aeroplano, integra a execução do serviço, circunstância, 

que, embora não se possa prever o momento e o local de ocorrência, é 

bastante corriqueira, tanto que sujeito o avião à manutenção preventiva 

consoante as inúmeras normas e protocolos de segurança de regência. 

Daí porque não há falar em excludente de responsabilidade, na forma do 

art. 734, “caput”, parte final, e art. 737, parte final, do Código Civil e art. 

256, inciso II, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Porém, 

e mais uma vez, o mero atraso ou adiamento da viagem para o dia 

imediatamente seguinte pela parte ré, malgrado cause transtorno, por si 

só, não se traduz necessária e automaticamente em violação a direitos da 

personalidade humana, a ensejar reparação por dano moral. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. III - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. 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/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 06 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-50.2014.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:
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MIKAELI FONSECA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ERICA SOUZA FIGUEIREDO GOBBI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Processo: 8010008-50.2014.8.11.0090 Vistos. Intimem-se as partes do 

retorno dos autos da Turma Recursal. Após, nada sendo requerido e ante 

o trânsito em julgado do acórdão, remetam-se os presentes autos ao 

arquivo com as devidas cautelas de estilo, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Nova 

Canaã do Norte, 22 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-80.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ADRIANO DE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Processo: 1000085-80.2018.8.11.0090 Vistos. Malgrado a parte autora 

tenha solicitado expedição de carta precatória para intimação da parte ré, 

verifica-se que não foi acostado o endereço em que requer o cumprimento 

da missiva. Assim, intime-se-a para que informe, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o endereço atual da parte ré ou se requer a diligência no mesmo 

endereço acostado na inicial. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova 

Canaã do Norte, 22 de agosto de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78627 Nr: 1668-17.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Marília/SP - 4ª Vara Cível, Innovapack 

Embalagens LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kiuti Alimentos Ltda, Alcides Spressão Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Emanuela de Santana 

Silva - OAB:SP 316.088, Luis Antônio de Camargo - OAB:SP 93.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01

Guia para deslocamento na Fazenda Paraíso, zona rural, Nova Monte 

Verde/MT (R$342,00)

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$356,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40796 Nr: 535-81.2011.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Felix de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Impulsiono os autos para intimação do Exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78642 Nr: 1678-61.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Campo Mourão - PR - 1ª Vara Cível, Coamo 

Agroindustrial Cooperativa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Neves de Souza, Antonio Carlos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wandenir de Souza - OAB:PR 

21604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 02 - Citação dos 

Executados.

Guia para deslocamento do Oficial de Justiça = R$3,00 por quilometro 

rodado (devendo ser considerado o percurso de ida e volta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40644 Nr: 383-33.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Leonardo Palmeida 

Moreira - OAB:3748-MA, Frederico Augusto Silva Moreira - 

OAB:4.950-MA

 Código 40644 – Autos n. 383-33.2011.811.0091

Vistos, etc.

Inicialmente, determino a exclusão da genitora da requerente da capa dos 

autos e do sistema Apolo.

No mais, em que pese a manifestação de fls. 105/106, o executado noticia 

eventual acordo entabulado em que os valores devidos teriam sido 

reduzidos, de modo que a exequente deve manifestar-se quanto a este 

ponto no prazo de 05 (cinco) dias, bem como esclarecer se os cálculos de 

fls. 101/102 já computam o montante pago pelo executado conforme 

comprovantes de fls. 70/91.

 Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50691 Nr: 56-69.2013.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilson Pedro Goi, LORENI SIRLEI GRENZEL GOI, GLADE 
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LUCIA SCHUSSLER HERRMANN, MARTINHO HERRMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI NADIN, YOSHIKASU OKA, Ivanir Ferlin, 

OLINA DO PRADO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - OAB:18892, Fabiano 

Gavioli Fachini - OAB:5.425-B, Fernanda Gavioli Fachini - 

OAB:11.032-O, Mateus Menegon - OAB:11.229-B, RONALDO CESÁRIO 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 6.781

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para querendo, 

manifestar no prazo de 05 dias acerca do embargos de declaração 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33765 Nr: 15-73.2011.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rogério Macal - 

OAB:12.492-B/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.171

 VISTOS.

DESIGNO a sessão de julgamento para o dia 31/10/2018, às 09h, perante o 

Auditório da Câmara Municipal de Nova Ubiratã/MT, requisitando-se o 

espaço.

Proceda o diligente Gestor Judiciário a intimação dos jurados para 

comparecimento ao ato.

Fica o advogado de defesa advertido de que deverá apresentar o 

acusado, bem como suas testemunhas ao ato, independentemente de 

intimação judicial, como já deliberando anteriormente, sob pena de 

desistência tácita destas.

 CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76921 Nr: 206-14.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca do estudo psicossocial 

juntado.

Após, abra-se vistas ao "Parquet".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72642 Nr: 536-16.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benedito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79449 Nr: 527-15.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderson Ricardo Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Maria Alves, Luiz Carlos Bacanelo, 

Rogerio Colicchio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:SP 332099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:MT 19520/0

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste quanto ao cumprimento do 

ato deprecado no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78793 Nr: 185-04.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Bento de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira Castro - 

OAB:MT 4.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerente para que manifeste quanto ao cumprimento 

do ato deprecado no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78706 Nr: 144-37.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva, Maria Helena Vargas Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Toshihiro Takeishi - 

OAB:276.388 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste quanto ao cumprimento do 

ato deprecado no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77822 Nr: 819-34.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bomfim Rodrigues Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carolina Miranda de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrianna Ferreira Euzebio - 

OAB:GO 37469, Valéria de Lima Silva - OAB:GO 45277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste acerca do cumprimento do 

ato deprecado no prazo de dez dias, tendo em vista o contido na f. 19.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79042 Nr: 323-68.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaplan Adminstradora de Bens SC Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melhor Aviação Agricola Ltda, Andre Lages 

Scortegagna, Mara Regina Lima Scortegagna, Marcos Lages Scortegagna, 

Cristina Kaiser De Mello Scortegagna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Silveira Arruda - 

OAB:SP 47049, Humberto Ricardo Martins de Souza - OAB:SP 

238100, Maria Raquel Belculfine Silveira - OAB:SP 160487/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Angelica Vieira de 

Oliveira Gatti - OAB:SP 146621, Perci Bruno Scortegagna - OAB:RS 

4875

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca da proposta de honorario 

de f. 83-85 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72116 Nr: 320-55.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDdS, SPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca do cumprimento do 

acordo no prazo de cinco dias, requerendo na forma que lhe competir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72115 Nr: 319-70.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDdS, SPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca do cumprimento do 

acordo no prazo de cinco dias, requerendo na forma que lhes competir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70800 Nr: 4-76.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Ferreira Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74841 Nr: 14-18.2016.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a Defensora da parte Autora para que retire nesta Secretaria a 

certidão expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71138 Nr: 405-75.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16585/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que manifeste acerca do prosseguimento 

do feito no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido na f. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73549 Nr: 216-29.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16585/A

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença contra a fazenda pública, procedendo à alteração da capa dos 

autos.

Após, providencie-se a intimação da parte Credora para que manifeste 

acerca do contido na f. 43 no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69349 Nr: 523-56.2010.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11340/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que informe os dados bancários e 

pessoais necessários para a expedição do alvará de levantamento dos 

valores bloqueados (f. 51) no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71902 Nr: 164-67.2014.811.0106

 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: Fabiana Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70410 Nr: 335-92.2012.811.0106

 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: Erilda Maria Rodrigues dos Santos

 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 a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77749 Nr: 773-45.2017.811.0106

 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
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 PARTE AUTORA: Joaquim Mariano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68940 Nr: 116-50.2010.811.0106

 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: Tereza Pereira Leite

 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:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75112 Nr: 150-15.2016.811.0106

 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: Ivandro Tenorio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - OAB:MT 

12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70537 Nr: 461-45.2012.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnildo Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinícius de Carvalho 

Rezende Reis - OAB:MG 1.623/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a exequente para que efetue o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça na forma do Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78465 Nr: 52-59.2018.811.0106

 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: Darcy Rocha Queroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltene José Moreira, Elzeni Candida de 

Macedo, Vicentina Marques Pereira, Flavio Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hendilly da Costa Alves 

Teixeira - OAB:MT 23.642, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 

6521

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78456 Nr: 45-67.2018.811.0106

 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: DRQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJM, DAMdS, AJM, MJM, CAM, CAdC, PPM, 

FFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:MT 6515/O, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Autora para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71867 Nr: 137-84.2014.811.0106

 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: Laura Rubia Pereira da Silva

 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:

 Vistos, etc.

Considerando a juntado do indeferimento administrativo às fl. 84/86, 

INTIME-SE o requerido para, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do Código de Processo Civil).

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 DE DEZEMBRO 

DE 2018, ÀS 10h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73563 Nr: 226-73.2015.811.0106

 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: Valdeci Antônio Guadagnin, Clarice Canzi Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10438/O, Joaquim Luiz Berger Goulart Netto - OAB:MT 

11.269, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Judson Gomes da Silva 

Bastos - OAB:MT 8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 DISPOSITIVOPelo exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para 

determinar o desentranhamento do mandado de reintegração de posse, 

reiterando a reintegração de posse, conforme decisões de folhas 231; 

383 e 384, autorizando o uso de força policial, caso necessário; 

determinando a intimação do Sr. Valdeci Antônio Guadagnin; da Srª. 

Clarice Canzi Guadagnin e seus prepostos para, no prazo de 03 (três) 

dias, procederem à desocupação da área objeto da lide, retirando os 

maquinários e demais bens; sob pena de multa diária no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), limitada a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais).Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, cumprida 

a liminar, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75065 Nr: 122-47.2016.811.0106

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 620 de 704



 PARTE AUTORA: Valdeci Antônio Guadagnin, Clarice Canzi Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10438/O, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DETERMINO à Secretaria que proceda com a certificação da citação e 

eventual decurso de prazo para apresentação de contestação pelos 

requeridos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79132 Nr: 364-35.2018.811.0106

 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: Fábio Luis Vendramel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeronymo Vendramel Busato - 

OAB:PR 79519, Matheus Henrique Furtunato Gonçalves - OAB:PR 

87668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78167 Nr: 1026-33.2017.811.0106

 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: Vitor José de Jesus Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68393 Nr: 359-28.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Felix da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Macedo Figueira, Maria Madalena 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 

5887/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio João Ferreira 

Iglesias - OAB:MT 3.166/A, Carlos Royttmen Pires da Silva - 

OAB:MT 13983/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Credora para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67222 Nr: 855-28.2007.811.0106

 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: Sivaldo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:SP 167929, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10753/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 23 de outubro 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-32.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MONICA DAMASSENA MARCAL MARIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

PROCESSO Nº 1000042-32.2017.8.11.0106 REQUERENTE: MONICA 

DAMASSENA MARÇAL MARIANO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A I. 

Presentes os requisitos de admissibilidade e certificada as 

tempestividades e realização dos preparos, RECEBO o recurso interposto 

(Id. 14698171), somente no seu efeito devolutivo, já que não demonstrada 

situação que justifique dar-lhe efeito suspensivo (art. 43 Lei 9.099/95); II. 

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, conforme evento 

14726691; III. Com as providências, REMETAM-SE os autos à Turma 

Recursal para apreciação e julgamento; IV. CUMPRA-SE. Novo São 

Joaquim, 28 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-35.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFECCOES SIMON BRAUN LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

AUTOS nº 1000143-35.2018.8.11.0106 REQUERENTE: MICHELLE ALVES 

DE MENEZES - ME REQUERIDO: CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA 

Trata-se de ação de inexistência de débitos c/c indenização por danos 

materiais e morais com pedido de liminar, proposta por MICHELLE ALVES 

DE MENEZES - ME, em desfavor de CONFECÇÕES SIMON BRAUN LTDA, 

todos qualificados. A parte autora alega, em síntese, que teve o nome 

incluído protestado e, mesmo após a quitação do débito junto à empresa 

requerida, esta não providenciou a retirada do protesto, o que vem 

inviabilizando o comércio da requerente. Pede, em sede de tutela 

provisória, a exclusão de seu CNPJ do protesto junto ao Cartório de 

Registro Civil da comarca de Campinápolis-MT até o julgamento final do 

processo. Ao final, pede a condenação da ré em danos morais pela 

manutenção indevida no cadastro de maus pagadores. Passo à análise do 

pedido de tutela provisória. Primeiramente, postergo a análise do pedido de 

Justiça Gratuita para o momento de apresentação de eventual recurso, à 

luz do art. 55 da Lei 9.099/95. Pela sistemática atual do Código de 

Processo Civil tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas 

modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. No caso, a probabilidade do direito emerge dos documentos 

juntados aos autos na inicial (Ids.15210929; 15210930; 15210932) 

demonstrando a negativação, o contato mantido entre a autora e requerido 

e o documento de pagamento no mesmo valor do débito. O perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo está no fato de que, caso a 

situação de inscrição e cobrança perdure, estará a parte autora sujeita à 

constante restrição de crédito, sendo imperiosa a cessação antecipada da 

inscrição sob pena de perda gradual e progressiva da efetividade do 
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provimento. Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO liminarmente o pedido de 

tutela provisória formulado pela parte autora e DETERMINO a exclusão do 

CNPJ da requerente do protesto feito junto ao Cartório de Registro Civil da 

comarca de Campinápolis-MT, no que toca à inscrição referente ao débito 

que tenha origem na relação jurídica discutida nestes autos, até julgamento 

final do processo ou alteração das circunstâncias que fundamentaram 

esta decisão. INTIME-SE a requerida para que demonstre o cumprimento 

da decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da intimação. Em 

caso de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). DESIGNE-SE audiência 

de tentativa de conciliação conforme pauta da conciliadora. Caso esta já 

tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes para que a ela compareçam. 

CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e da 

audiência designada, com a advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte autora do teor da presente decisão e da audiência 

designada, cientificando-a de que a ausência injustificada ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais, conforme 

prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-81.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

AUTOS nº 1000127-81.2018.8.11.0106 Exequente: KÉZIA ALVES DE 

PAULA BRAGA Executado: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Trata-se de 

ação de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais por 

cobrança vexatória e ameaça de inserção nos órgãos de proteção ao 

crédito com pedido de antecipação de tutela parcial, proposta por KÉZIA 

ALVES DE PAULA BRAGA, em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA, todos qualificados. A parte autora alega, em síntese, que 

diariamente receber inúmeras ligações para realização de cobrança 

indevida realizadas pela parte ré, decorrente de débito inexistente, sob 

pena de inclusão de seu nome no cadastro de maus pagadores. Pede, em 

sede de tutela provisória, a suspensão das cobranças indevidas 

realizadas via ligações telefônicas e mensagens até o julgamento final do 

processo. Ao final, pede a condenação da ré em danos morais pela 

cobrança indevida e vexatória. Passo à análise do pedido de tutela 

provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a 

tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e 

evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, a probabilidade do direito emerge da própria declaração da autora, 

aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do 

Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, tratando-se 

de prova negativa, inexistência de contrato/débito, repousa sobre o 

requerido o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. O 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato de que, 

caso a situação de cobrança supostamente indevidas perdure, estará a 

parte autora sujeita à constante restrição de crédito, sendo imperiosa a 

cessação antecipada da inscrição sob pena de perda gradual e 

progressiva da efetividade do provimento. Sendo assim, preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO liminarmente o pedido de tutela provisória formulado pela parte 

autora e DETERMINO a suspensão da cobrança e proibição de inserção do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no que toca à inscrição 

referente ao débito que tenha origem na relação jurídica discutida nestes 

autos, até julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias 

que fundamentaram esta decisão. INTIME-SE a requerida para que 

demonstre o cumprimento da decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias a 

contar da intimação. Em caso de descumprimento, FIXO multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). 

DESIGNE-SE audiência de tentativa de conciliação conforme pauta da 

conciliadora. Caso esta já tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes 

para que a ela compareçam. CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do 

inteiro teor da inicial e da audiência designada, com a advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95. Inverto o ônus da prova em favor da autora, diante 

da hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6°, VIII, do 

CDC. INTIME-SE a parte autora do teor da presente decisão e da audiência 

designada, cientificando-a de que a ausência injustificada ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais, conforme 

prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010170-26.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO DOMINGOS DA CRUZ (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010217-97.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDINHO 

DOMINGOS DA CRUZ REQUERIDO: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença, proposta por EDINHO DOMINGOS DA CRUZ, 

em desfavor de TIM CELULAR, já qualificados nos autos. No documento de 

ID nº 14614438, a parte requerida comprovou o pagamento da 

condenação e requereu a intimação do requerente para pagamento da 

condenação em custas e honorários advocatícios. O requerente, por sua 

vez, pugna pela expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores e arquivamento do feito, alegando que lhe foi deferida a gratuidade 

da justiça. Vieram-me conclusos os autos. 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 

do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita;” Quanto à alegação do requerente de 

que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, verifica-se que a 

petição de interposição do recurso inominado (id. 7827064) houve 

requerimento expresso dos benefícios da Justiça Gratuita e, 

posteriormente, este Juízo determinou o processamento dos feitos (id. 

9121179), mesmo sem o recolhimento do preparo ou que se fosse 

oportunizada a intimação do recorrente para o fazê-lo. Desta forma, como 

o recurso foi processado de acordo com os trâmites da Justiça Gratuita, a 

condenação efetivada em desfavor do autor tem a suspensão da 

exigibilidade, à luz do art. 98, §3°, do CPC. Assim sendo, a extinção do 

feito é matéria que se impõe. DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 924, II, do Código de Processo Civil. II. Transitada em julgado esta 

decisão, aguarde-se o prazo do provimento nº 68/2018 do CNJ e 

expeça-se o alvará para liberação do valor depositado (Id. 14614438) em 

favor do autor III. Após, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010217-97.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON ANDRE NORBERTO (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010217-97.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ROBISON ANDRÉ 

NORBERTO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, proposta por ROBISON ANDRÉ NORBERTO, em 

desfavor de TIM CELULAR, já qualificados nos autos. No documento de ID 

nº 14362387, a parte requerida comprovou o pagamento da condenação. 

O requerente, por sua vez, pugna pela expedição de alvará judicial para 
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levantamento dos valores e arquivamento do feito. Vieram-me conclusos 

os autos. 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 do Código de Processo 

Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” 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, com resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 924, II, do Código de Processo Civil. II. Transitada em julgado esta 

decisão, aguarde-se o prazo do provimento nº 68/2018 do CNJ e 

expeça-se o alvará para liberação dos valores na conta indicada no ID nº 

13733256, visto que o advogado do requerente possui procuração para 

receber e dar quitação. III. Após, ARQUIVEM-SE os autos 

independentemente de nova determinação, com as baixas de estilo. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-84.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GONCALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010192-84.2016.8.11.0106 REQUERENTE: IVONE 

GONÇALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por IVONE GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, em desfavor de TIM CELULAR, já qualificados nos autos. No 

documento de ID nº 14925656, a parte requerida comprovou o pagamento 

da condenação. A requerente, por sua vez, pugna pela expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores e arquivamento do feito. 

Vieram-me conclusos os autos. 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 do Código de 

Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” 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, com resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil. II. Transitada 

em julgado esta decisão, aguarde-se o prazo do provimento nº 68/2018 do 

CNJ e expeça-se o alvará para liberação dos valores na conta indicada no 

ID nº 15009302, visto que o advogado da requerente possui procuração 

para receber e dar quitação. III. Após, ARQUIVEM-SE os autos 

independentemente de nova determinação, com as baixas de estilo. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-91.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010198-91.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDUARDO 

CARDOSO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR Vistos, etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença, proposta por EDUARDO CARDOSO DE 

OLIVEIRA, em desfavor de TIM CELULAR, já qualificados nos autos. No 

documento de ID nº 14689810, a parte requerida comprovou o pagamento 

da condenação. A requerente, por sua vez, pugna pela expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores e arquivamento do feito. 

Vieram-me conclusos os autos. 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 do Código de 

Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” 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, com resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil. II. Transitada 

em julgado esta decisão, aguarde-se o prazo do provimento nº 68/2018 do 

CNJ e expeça-se o alvará para liberação dos valores na conta indicada no 

ID nº 15009599, visto que o advogado da requerente possui procuração 

para receber e dar quitação. III. Após, ARQUIVEM-SE os autos 

independentemente de nova determinação, com as baixas de estilo. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010145-47.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MARQUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010145-47.2015.8.11.0106 REQUERENTE: KAMILA 

MARQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR Vistos, etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença, proposta por KAMILA MARQUES DE 

OLIVEIRA, em desfavor de TIM CELULAR, já qualificados nos autos. No 

documento de ID nº 14644541, a parte requerida comprovou o pagamento 

da condenação e requereu a intimação do requerente para pagamento dos 

honorários advocatícios a que este foi condenado em sede recursal. O 

requerente, por sua vez, pugna pela expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores e arquivamento do feito. Vieram-me conclusos 

os autos. 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 do Código de Processo 

Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Quanto à cobrança de honorários de sucumbência aos quais o 

requerente foi condenado, verifica-se que a sentença de ID 7768059 

concedeu ao requerente a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, 

§3º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários fixados em 

10% sob o valor da condenação. Assim sendo, a extinção do feito é 

matéria que se impõe. DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, com resolução do mérito, a teor do contido no art. 

924, II, do Código de Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, 

aguarde-se o prazo do provimento nº 68/2018 do CNJ e expeça-se o 

alvará para liberação dos valores depositados pelo requerido (Id. 

14644541) na conta indicada no ID nº 15011447, visto que o advogado da 

requerente possui procuração para receber e dar quitação. III. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, com 

as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010125-22.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DE PAULO (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010125-22.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VALTER 

RODRIGUES DE PAULO REQUERIDO: TIM CELULAR Vistos, etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença, proposta por VALTER RODRIGUES DE 

PAULO, em desfavor de TIM CELULAR, já qualificados nos autos. No 

documento de ID nº 14641355, a parte requerida comprovou o pagamento 

da condenação e requereu a intimação do requerente para pagamento dos 

honorários advocatícios a que este foi condenado em sede recursal. O 

requerente, por sua vez, pugna pela expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores e arquivamento do feito. Vieram-me conclusos 

os autos. 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 do Código de Processo 
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Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Quanto à cobrança de honorários de sucumbência aos quais o 

requerente foi condenado, verifica-se que a sentença de ID 7826408 

concedeu ao requerente a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, 

§3º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários fixados em 

10% sob o valor da condenação. Assim sendo, a extinção do feito é 

matéria que se impõe. DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, com resolução do mérito, a teor do contido no art. 

924, II, do Código de Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, 

aguarde-se o prazo do provimento nº 68/2018 do CNJ e expeça-se o 

alvará para liberação dos valores depositados pela requerida 

(id.14641355) na conta indicada no ID nº 15011918, visto que o advogado 

da requerente possui procuração para receber e dar quitação. III. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, com 

as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010131-63.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010198-91.2016.8.11.0106 REQUERENTE: DOUGLAS 

BARBOSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR Vistos, etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença, proposta por DOUGLAS BARBOSA DE 

OLIVEIRA, em desfavor de TIM CELULAR, já qualificados nos autos. No 

documento de ID nº 14689810, a parte requerida comprovou o pagamento 

da condenação e requereu a intimação do requerente para pagamento dos 

honorários advocatícios a que este foi condenado em sede recursal. O 

requerente, por sua vez, pugna pela expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores e arquivamento do feito, uma vez que lhe foi 

concedida a gratuidade da justiça. Vieram-me conclusos os autos. 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 do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Quanto à cobrança 

de honorários de sucumbência aos quais o requerente foi condenado, 

verifica-se que a sentença de ID 7767754 concedeu ao requerente a 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3º do CPC, ficando 

suspensa a exigibilidade dos honorários fixados em 10% sob o valor da 

condenação. Assim sendo, a extinção do feito é matéria que se impõe. 

DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, aguarde-se o prazo 

do provimento nº 68/2018 do CNJ e expeça-se o alvará para liberação dos 

valores depositados pela parte requerida (id.14614809) na conta indicada 

no ID nº 15245662, visto que o advogado do requerente possui 

procuração para receber e dar quitação. III. Após, ARQUIVEM-SE os autos 

independentemente de nova determinação, com as baixas de estilo. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010115-75.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FLOR SOARES (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010115-75.2016.8.11.0106 REQUERENTE: KATIA FLOR 

SOARES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, proposta por KATIA FLOR SOARES, em 

desfavor de TIM CELULAR, já qualificados nos autos. No documento de ID 

nº 14641019, a parte requerida comprovou o pagamento da condenação. 

A requerente, por sua vez, pugna pela expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores e arquivamento do feito. Vieram-me conclusos 

os autos. 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 do Código de Processo 

Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Assim sendo, a extinção do feito é matéria que se impõe. 

DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, aguarde-se o prazo 

do provimento nº 68/2018 do CNJ e expeça-se o alvará para liberação dos 

valores na conta indicada no ID nº 15014776, visto que o advogado da 

requerente possui procuração para receber e dar quitação. III. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, com 

as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010577-32.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZELMA PEREIRA DOS REIS (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010577-32.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ZELMA PEREIRA 

DOS REIS REQUERIDO: VIVO S.A Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença, proposta por ZELMA PEREIRA DOS REIS, em desfavor de VIVO 

S.A, já qualificados nos autos. No documento de ID nº 7959879, a parte 

requerida comprovou o pagamento da condenação. A requerente, por sua 

vez, pugna pela expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores e arquivamento do feito. Vieram-me conclusos os autos. 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 do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” 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, 

com resolução do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, aguarde-se o prazo 

do provimento nº 68/2018 do CNJ e expeça-se o alvará para liberação dos 

valores na conta indicada no ID nº 14698704, visto que o advogado da 

requerente possui procuração para receber e dar quitação. III. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, com 

as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010078-48.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE APARECIDA HALIBOZEK (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Processo nº 8010078-48.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ADELAINE 

APARECIDA HALIBOZEK REQUERIDO: TIM CELULAR Vistos, etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença, proposta por ADELAINE APARECIDA 

HALIBOZEK, em desfavor de TIM CELULAR, já qualificados nos autos. No 

documento de ID nº 14049200, a parte requerida comprovou o pagamento 

da condenação e requereu a intimação do requerente para pagamento dos 

honorários advocatícios a que este foi condenado em sede recursal. A 

requerente, por sua vez, pugna pela expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores e arquivamento do feito. Vieram-me conclusos 

os autos. 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 do Código de Processo 

Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 
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satisfeita;” Quanto à cobrança de honorários de sucumbência aos quais o 

requerente foi condenado, verifica-se que a sentença de ID 7770047 

concedeu ao requerente a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, 

§3º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários fixados em 

10% sob o valor da condenação. Assim sendo, a extinção do feito é 

matéria que se impõe. DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, com resolução do mérito, a teor do contido no art. 

924, II, do Código de Processo Civil. II. Transitada em julgado esta decisão, 

aguarde-se o prazo do provimento nº 68/2018 do CNJ e expeça-se o 

alvará para liberação dos valores na conta indicada no ID nº 14184766, 

visto que o advogado da requerente possui procuração para receber e 

dar quitação. III. Após, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-65.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

Damaris Lurdes Souza (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENEDES FERREIRA ROQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

PROCESSO Nº 1000141-65.2018.8.11.0106 REQUERENTE: DAMARIS 

LURDES DE SOUZA REQUERIDO: KENEDES FERREIRA ROQUE Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação cível, proposta por DAMARIS LURDES DE SOUZA, 

representado por sua genitora Vanessa Gomes dos Santos, em face de 

KENEDES FERREIRA ROQUE. Em audiência de conciliação as partes 

realizaram acordo, onde o requerido se comprometeu a efetuar a entrega 

da CNH à reclamante, sob pena de multa de 10% no valor da CNH. O feito 

veio concluso para homologação do acordo. É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. Verifica-se que as partes, amigavelmente, 

compuseram acordo quanto à entrega da Carteira Nacional de Habilitação 

em favor da reclamante. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a 

existência de partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de 

comum acordo, fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou 

extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de 

Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando 

atingir a conciliação das partes. Assim, a homologação do acordo pelo 

magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao 

acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando entender 

que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende não 

somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso de 

justiça. No caso, vejo que o acordo celebrado preserva os interesses das 

partes e não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em 

juízo, ou prejuízo a terceiro que obste sua homologação. DISPOSITIVO. I. 

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, III, b, do CPC; II. Sem custas, nos termos dos arts. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. III. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIMEM-SE; IV. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-46.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

PROCESSO Nº 8010061-46.2015.8.11.0106 REQUERENTE: JOSÉ OLIVEIRA 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO SANTANDER S.A Vistos, etc. Trata-se 

de ação de inexistência de débitos c.c indenização por danos morais com 

pedido liminar, proposta por JOSÉ OLIVEIRA NASCIMENTO, em face de 

BANCO SANTANDER S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, 

onde o requerido se comprometeu a efetuar o pagamento de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) ao requerente. No ID nº 13642875 o requerido informa o 

pagamento do acordo e pugna pela extinção do feito. O feito veio concluso 

para homologação do acordo. É o relato do necessário. Fundamento e 

DECIDO. Verifica-se que as partes, amigavelmente, compuseram acordo 

quanto ao objeto da lide. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a 

existência de partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de 

comum acordo, fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou 

extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de 

Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando 

atingir a conciliação das partes. Assim, a homologação do acordo pelo 

magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao 

acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando entender 

que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende não 

somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso de 

justiça. No caso, vejo que o acordo celebrado preserva os interesses das 

partes e não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em 

juízo, ou prejuízo a terceiro que obste sua homologação. DISPOSITIVO. I. 

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, III, b, do CPC; II. Transitada em julgado esta sentença, 

aguarde-se o prazo do provimento nº 68/2018 do CNJ e expeça-se o 

alvará para liberação dos valores na conta indicada no ID nº 13450431, 

visto que o advogado da requerente possui procuração para receber e 

dar quitação III. Eventuais custas pelo requerido, conforme decisão do 

acórdão ID nº 13183259. IV. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIMEM-SE; V. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 052/2018-DF

O Exmo. Doutor Tibério de Lucena Batista, MM. Juiz de Direito e Diretor em 

Substituição Legal do Foro da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais ,

 RESOLVE:

LOTAR, a partir desta data, 28/09/2018, na Secretaria da Vara Única 

desta Comarca de Paranaíta/MT, a servidora: WERUSCA PEREIRA LAGO, 

portadora do RG nº. 5864040-9 SSP/PR e CPF 037.190.459-51.

Cumpra-se.

 Paranaíta, 28 de setembro de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74402 Nr: 1187-76.2017.811.0095

 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: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MS-051/96

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos.

Tendo em vista a informação do pagamento no valor integral da causa, 

conforme fls. 103/108, DETERMINO A IMEDIATA SUSPENSÃO DA BUSCA 

E APREENSÃO DO BEM MÓVEL em questão nos autos, ademais, 

INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

nos autos sobre a manifestação retro do requerido.

Comunique-se com URGÊNCIA ao Oficial de Justiça responsável que se 

encontra munido do termo de busca e apreensão.

Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 79906 Nr: 1077-43.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Oliveira da Silva, JEFERSON OLIVEIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência da testemunha de acusação Guilherme 

Augusto Costa Campos, a defesa concordou com a desistência.

Declaro encerrada à instrução.

Abro o prazo para alegações finais por 05 (cinco) dias para cada parte, 

primeiro para o Ministério Publico, mediante de carga, depois para o 

advogado da parte Ré por intimação via DJE.

OFICIE-SE a 5ª Vara de Alta Floresta/MT para comunicar sobre o fato 

desse processo, enviando cópia da denúncia.

Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76112 Nr: 2226-11.2017.811.0095

 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: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, DETERMINO a baixa de eventual 

restrição em bens do executado, bem como qualquer bloqueio judicial via 

RenaJud decorrente do presente feito.Publique-se.Intimem-se. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69555 Nr: 596-51.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos da Silva, Valdir Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, Abdiel Virgino Mathias de Souza - OAB:MT 

nº16241, JAIRO CÉZAR DA SILVA - OAB:16249, JAYME RODRIGUES 

CARVALHO JUNIOR - OAB:3735/O

 Vistos,

Tendo em vista o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, procedam-se as retificações necessárias na Guia 

de Execução Penal e elabore-se novo cálculo de pena, adequando-se à 

pena imposta na instância superior.

Após, EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, autuando-a em seguida e 

dando-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias.

Tratando-se de réu preso, encaminhe-se carta precatória ao juízo da 

execução da pena, onde encontra-se preso o reeducando para início do 

cumprimento da pena. Certificando ainda a existência de outras 

condenações para efetuação do cálculo de unificação das penas.

Caso o réu não se enquadre no parágrafo acima, EXPEÇA-SE mandado de 

prisão. Ademais, determino a inclusão no sistema BNMP 1.0 e 2.0 do 

mandado de prisão com as alterações presentes na guia de execução 

definitiva.

Dê-se ciência a defesa do réu.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80258 Nr: 1298-26.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 AMARILDO CAIONI, BENEDITO MENDES, 

DILSON FLORES CAVALCANTE, BENONILDE MENDES, Eliomar Couto do 

Prado, Elza Maria Alves, Francinaldo Dias de Lima, FLAVIO MARCIANO 

DOS SANTOS, Jose Alves de Souza, Jose Everaldo de Souza, Jose 

Ribamar Pereira, Laurenice dos Santos Silva, LENILSON MENDES, Lucelia 

Aparecida Santiago, Manoel Caçulos , Maria Auxiliadora da Silva, Maria 

Lucimar da Luz, Paulo Henrique Marciano dos Santos, Raimundo Bahia de 

Oliveira, Regiane Santos, Reinaldo Leite de Souza, Reny Francisca de 

Paula Fernandes, Roseli Valdivino da Silva, Rosevete Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa da Energia São Manoel S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA KELLY LEANDRO SOUZA 

SOARES - OAB:68908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Vistos,Tendo em vista a citação negativa da parte requerida e a 

impossibilidade de realização da audiência de conciliação (17/07/2018), 

DEFIRO o pedido retro e DESIGNO audiência de conciliação/mediação para 

o dia 27 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14H20MIN, que será realizada pela 

conciliadora credenciada do juízo, consignando o NOVO ENDEREÇO da 

par te requer ida,  conforme in formado na mani fes tação 

retro..CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação.Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015.Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 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:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-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 expedido, emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, nos endereços constantes na inicial, 

tendo sido recolhida para outra localidade em relação aos Requridos 

MAICON DE SOUZA MANDIGA e ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALMEIDA, 

assim havendo divergência de endereços entre a inicial e guia recolhida, 

em caso de não localização da ZONA DE ZONEAMENTO. Em caso de não 

constar o endereço constante no mandado na planilha de zoneamento, 

comunico que seja contactado a Central de Mandado desta Comarca, para 

dirimir as dúvidas, encaminhando o comprovante de pagamento aos autos 

para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50065 Nr: 629-03.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedion Sojo Carrijo, Maria Evangelina Carrijo 

Izaias, Sebastião Izaias, Audo Oliveira Carrijo, Souvenir Furtado Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT/13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da Legislação vigente no artigo 1.205/CNGC e Provimento nº 

056/CGJ, na Seção - 16: 6.16.15 e 6.16.15.1 impulsiono o feito para:

1)- Deferir a suspensão pleiteada nos presentes até 27 de dezembro de 

2018, nos termos da petição de Ref. 60. Transcorrido o prazo, intime-se o 

exequente para no prazo de 05 dias, manifestar-se no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53364 Nr: 253-80.2016.811.0022

 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: GHM, RMS, FMM, GGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos 

Santos. - OAB:12.062, Imar Sales Miranda - OAB:5388, Priscilla 

Gibim Bezerra - OAB:21.730/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(s) patrono(s) doautor, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos quanto aos Ofícios de Ref: 73 e 74, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1772-22.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto de Almeida Paixão, Adeilson Rodrigues 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Em análise ao pedido formulado pela defesa, verifico que a defesa não 

trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva 

decretada em desfavor do denunciado, apenas o pedido de 

liberdade.Ademais, verifico que estão presentes os requisitos da prisão 

preventiva, especificamente, no que diz respeito à garantia da ordem 

pública, inclusive, conforme bem destacado pelo Ministério Público em sua 

manifestação de ref. 52.Isto posto, estando presentes os requisitos 

autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos 

artigos 316 e 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de 

liberdade provisória formulado pela defesa do réu Alberto Rodrigues dos 

Santos, mantendo a prisão preventiva, até ulterior decisão em 

contrário.Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 26 outubro de 2018, às 14h00min, ocasião em que se tomará o 

depoimento das testemunhas de acusação e de defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40423 Nr: 175-28.2012.811.0022

 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: Joaquim Francisco Goncalves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para manifestar nos 

autos acerca do inteiro teor da Requisição de Pagamento expedidos, 

constante às fls. 128/130, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14247 Nr: 548-98.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Amélia Cambrais Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:mat-1662176

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para manifestar nos 

autos acerca do inteiro teor da Requisição de Pagamento expedidos - 

Requisição de Pequeno Valor constante às fls. 122/123, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17369 Nr: 333-54.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Barbosa Cordeiro, Ana Barboza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos 

autos acerca do inteiro teor da Requisição de Pagamento expedidos, do 

Precatório às fls. 161 e RPV fls. 162, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52361 Nr: 1582-64.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de ref.42.

Aguarde a juntada do cálculo do Departamento Auxiliar da presidência.

Após expeça RPV em nome de cessionário Vilmar Inácio Gonçalves.

Cumpra-se conforme requerido.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46200 Nr: 1539-64.2014.811.0022

 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: Oripes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Visto etc.Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por Oripes de 

Souza em desfavor de Banco do Brasil s/a, ambos qualificados nos 

autos.O despacho de ref. 34 determinou que o autor adequasse o rito do 

processo para liquidação de sentença.Instando, o autor peticionou às 

ref.38, postulando pela liquidação pelo procedimento comum.Pois bem. 

Verifica-se que no presente caso, que a parte autora requer a liquidação 
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de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, proferida na Ação Civil 

Pública promovida pelo IDEC.É impositiva a conclusão de que a liquidação é 

um mecanismo preparatório da execução, tornando-se, atualmente, mero 

procedimento antecedente lógico ao cumprimento da sentença, com rito 

expedito e simplificado, desenvolvido no mesmo processo em que 

proferida a decisão de mérito condenatória ao pagamento de quantia, e 

onde terá assento, também, a fase executiva.Deste modo, a presente 

liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso I, do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe:“Art. 509. Quando a sentença condenar 

ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor:I – Por arbitramento, quando 

determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela 

natureza do objeto da liquidação”.Indiscutível que o caso dos autos, 

demanda liquidação por arbitramento, haja vista a natureza do objeto da 

liquidação, qual seja, apuração da exata quantia devida pelo executado em 

favor do exequente a título reajuste dos valores depositados nas contas 

poupanças com ela mantida em janeiro de 1989, referente ao índice de 

42,72%.Assim,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55572 Nr: 915-44.2016.811.0022

 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: Ana Maria de Oliveira Bellini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Rosa Carnavalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho Júnior - 

OAB:5.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc. Diante da verificação deste Magistrado quanto à 

impossibilidade da realização da audiência com o interditando, dispenso 

este ato. Remeta-se a perícia médica, conforme decidido à Ref. 25. 

Aguarde-se a juntada do respectivo laudo nestes autos. Após, 

manifestem-se o advogado da requerente, o curador especial do 

interditando, bem como o Ministério Público, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias. Após, venham-me os autos conclusos para sentença. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49438 Nr: 392-66.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia para 

ABSOLVER o acusado Edilson Pereira de Carvalho, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na sanção do artigo 306 da Lei 

9.503/97.Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. 

Luamar Nascimento Canuto, arbitro os honorários advocatícios em 04 

(quatro) URH, conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado 

de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17356 Nr: 322-25.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMG-SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 134/135, determinando o cumprimento da decisão 

de fls. 129.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46014 Nr: 1444-34.2014.811.0022

 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: Leonidis Borges de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Visto etc.Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por Leonidis 

Borges de Mendonça em desfavor de Banco do Brasil s/a, ambos 

qualificados nos autos.O despacho de fls. 33 determinou que o autor 

adequasse o rito do processo para liquidação de sentença.Instando, o 

autor peticionou às ref.37, postulando pela liquidação pelo procedimento 

comum.Pois bem. Verifica-se que no presente caso, que a parte autora 

requer a liquidação de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, 

proferida na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC.É impositiva a 

conclusão de que a liquidação é um mecanismo preparatório da execução, 

tornando-se, atualmente, mero procedimento antecedente lógico ao 

cumprimento da sentença, com rito expedito e simplificado, desenvolvido 

no mesmo processo em que proferida a decisão de mérito condenatória ao 

pagamento de quantia, e onde terá assento, também, a fase 

executiva.Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o 

rito do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia 

ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do 

devedor:I – Por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação”.Indiscutível que o caso dos autos, demanda liquidação por 

arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, qual seja, 

apuração da exata quantia devida pelo executado em favor do exequente 

a título reajuste dos valores depositados nas contas poupanças com ela 

mantida em janeiro de 1989, referente ao índice de 42,72%.Assim,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45985 Nr: 1431-35.2014.811.0022

 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: Floricena do Carmo Gonçalves Corrêa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Visto etc.Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por FLORICENA DO 

CARMO GONÇALVES CORREA em desfavor de Banco do Brasil s/a, 

ambos qualificados nos autos.O despacho de ref. 31 determinou que o 

autor adequasse o rito do processo para liquidação de sentença.Instando, 

o autor peticionou em ref.35, postulando pela liquidação pelo procedimento 

comum.Pois bem. Verifica-se que no presente caso, que a parte autora 

requer a liquidação de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, 

proferida na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC.É impositiva a 

conclusão de que a liquidação é um mecanismo preparatório da execução, 

tornando-se, atualmente, mero procedimento antecedente lógico ao 

cumprimento da sentença, com rito expedito e simplificado, desenvolvido 

no mesmo processo em que proferida a decisão de mérito condenatória ao 

pagamento de quantia, e onde terá assento, também, a fase 

executiva.Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o 

rito do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia 

ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do 

devedor:I – Por arbitramento, quando determinado pela sentença,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45990 Nr: 1432-20.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Holderigi Tonin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Visto etc.Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por Sebastião 

Chagas de Mendonça em desfavor de Banco do Brasil s/a, ambos 

qualificados nos autos.O despacho de ref. 38 determinou que o autor 

adequasse o rito do processo para liquidação de sentença.Instando, o 

autor peticionou às ref. 157/158, postulando pela liquidação pelo 

procedimento comum.Pois bem. Verifica-se que no presente caso, que a 

parte autora requer a liquidação de sentença coletiva em face do Banco 

do Brasil, proferida na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC.É impositiva 

a conclusão de que a liquidação é um mecanismo preparatório da 

execução, tornando-se, atualmente, mero procedimento antecedente 

lógico ao cumprimento da sentença, com rito expedito e simplificado, 

desenvolvido no mesmo processo em que proferida a decisão de mérito 

condenatória ao pagamento de quantia, e onde terá assento, também, a 

fase executiva.Deste modo, a presente liquidação de sentença deve 

seguir o rito do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia 

ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do 

devedor:I – Por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação”.Indiscutível que o caso dos autos, demanda liquidação por 

arbitramento,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45983 Nr: 1429-65.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Pedro Barazzetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Visto etc.Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por Claudino Pedro 

Barazzetti em desfavor de Banco do Brasil S/A ambos qualificados nos 

autos.O despacho de ref. 36 determinou que o autor adequasse o rito do 

processo para liquidação de sentença.Instando, o autor peticionou em ref. 

40, postulando pela liquidação pelo procedimento comum.Pois bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61840 Nr: 1268-50.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Peres Gonçalves, Angelo Marcio Batista Correa, 

Edilson Peres Gonçalves, Sidineia Ramos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos, a fim de declarar a 

nulidade da cobrança da comissão de permanência na cédula rural 

pignoratícia nº 40-01669-2, permanecendo válidos todos os demais 

encargos pactuados aplicados à hipótese.Assim, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Condeno a 

embargada no pagamento das custas, despesas processuais e os 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, em nada requerendo, traslade-se cópia desta 

para os autos da execução e intime-se a parte exequente para 

apresentação de novo cálculo para o prosseguimento da execução (em 

conformidade com esta decisão).Após, arquive-se com as anotações e 

baixas devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 26 de setembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49154 Nr: 292-14.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir dos Santos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu VALDECIR DOS SANTOS CARDOSO, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º do 

Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.Passo a dosar a pena 

do réu.A) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISA pena prevista para o crime de 

lesão corporal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, é de 03 (três) 

meses a 03 (três) anos de detenção, devendo ser individualizada 

consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade verifica-se normal 

reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, verifica-se que o 

réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado. Quanto 

à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que 

indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do 

delito perpetrado.Quanto à personalidade do agente também não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do 

agente.Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado 

não se mostrou movido por motivos relevantes.Quanto às circunstâncias 

são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a 

facilitação da prática do delito.Quanto às consequências são sempre 

nocivas, diante da própria tipificação penal, não havendo nada a que se 

valorar.E, acerca do comportamento da vítima, não o que se analisar no 

caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a coletividade.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) meses de detenção. B) - 

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAISNão verifico a presença de circunstâncias 

agravantes e atenuante da pena.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67392 Nr: 475-77.2018.811.0022

 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: Darcy Garcia da Silva Contó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:17804/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 Inicialmente, defiro o pedido de retificação do valor da causa apresentado 

pela embargante em ref. 12, determinando sua retificação no Cartório 

Distribuidor.Preenchidos os pressupostos e requisitos do artigo 674 e 

seguintes do Código de Processo Civil, RECEBO os embargos de terceiro 

e, por conseguinte, DETERMINO sejam eles virtualmente apensados ao 

processo principal (Código nº 12776) e retificado no cartório distribuidor o 

polo passivo da demanda.Os embargos de terceiro têm por finalidade a 

proteção da posse ou propriedade de bem injustamente constrito ou 

ameaçado de o ser, em ação do qual o terceiro não é parte, consoante 

dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil.Constata-se nos autos de 

execução de código nº 12776 que a embargante não figura no polo 

passivo da execução ora embargada, na qual teve constrita sua 

propriedade, provinda da sua condição de meeira, sob o imóvel rural de 

matrícula de nº 136 do CRI desta comarca.Diante dos documentos 

acostados a inicial, tenho que há prova suficiente de forma a convencer 

que a embargante é de fato proprietária meeira do imóvel de matrícula de 

nº 136 do CRI desta comarca.Isso porque, na própria matrícula de imóvel 

supracitada constata-se a condição de meeira da embargante, 

anteriormente à aquisição do crédito que deu origem à execução ora 

embargada. Condição consubstanciada pela Certidão de Casamento, 

ambas acostadas aos presentes embargos.Assim, a legitimidade da 

embargante encontra-se prevista no artigo 674, §2º, inciso I do CPC.Diante 

disso, entendo ser aplicáveis as determinações do artigo 678, “caput”, do 
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Código de Processo Civil:“Art. 678. A decisão que reconhecer 

suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, 

bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido.”Por todo o exposto, com fulcro no artigo 

678 do Código de Processo Civil, SUSPENDO a penhora sob 50% do 

imóvel rural de matrícula de nº 136 do CRI desta comarca

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59126 Nr: 2535-91.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilaine Muniz Borges, IMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevando Batista de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Danilo Bessa Santos - 

OAB/MT nº 21460/O, para promover a defesa da requerida no prazo legal, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68383 Nr: 820-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney dos Anjos de Jesus, Cicero José de 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) patrono(a) da autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue a complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de citação de Cicero José de Queiroz, devendo 

emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada. Em caso de dúvidas quanto a não localização do endereço na 

planilha de zoneamento, entrar em contato com a Central de Mandados 

desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64730 Nr: 2531-20.2017.811.0022

 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: Celina Aparecida Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Munícipio 

de Pedra Preta - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente Impugnação à Contestação de Ref: 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54813 Nr: 714-52.2016.811.0022

 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: BB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Viana Ramil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A, SADI BONATTO - OAB:10011PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de ref. 27 e 28, expeça-se novo mandado de 

reintegração de posse, citação e intimação nos endereços indicados pelo 

autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17356 Nr: 322-25.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMG-SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Exequente, para manifestar-se quanto 

a busca negativa do RENAJUD de fls. 136, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71133 Nr: 1931-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Junior Nogueira da Silva, Walliff Alves 

de Souza, Rivian Ribeiro dos Santos, Luiz Felipe Guimarães Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, Edno 

Damascena de Farias - OAB:MT/11134, Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 de absolvição sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a 

necessidade da instrução processual para garantir o exaurimento das 

provas e garantir a ampla defesa.Assim sendo, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de novembro de 2018, às 14h00min., 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa e se procederá o interrogatório do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49737 Nr: 493-06.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio dos Santos Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Em face do exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, 

inciso VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, em 

face do reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente dita, 

com relação ao crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, e, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da denúncia para ABSOLVER o acusado 

CLAUDIO DOS SANTOS PINTO quanto ao crime tipificado no artigo 330 do 

Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de 

Processo Penal.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. 

José Pedro Matias, arbitro os honorários advocatícios em 04 (quatro) URH, 

conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 24 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direit

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-77.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS (ADVOGADO(A))
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ROSANE MELO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA (ADVOGADO(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000017-77.2017.8.11.0022; Valor causa: $506.84; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Fica Vossa Senhoria devidamente intimada, para que no prazo legal 

apresente impugnação a contestação. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 9749 Nr: 599-96.2005.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGI - agencia de Viagens e Turismo 

LTDA-ME, Arcilo Domingos Martins Brandão, Carlos Soares Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302, Eliane Eustaquio Duarte - OAB:2236/RO

 CÓDIGO: 9749

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se a parte executada para manifestar sobre o pedido de alienação 

antecipada (fls. 152/153), conforme previsto no art. 853, do CPC.

Após, conclusos para análise do pedido.

 Cumpra-se.

 Poconé, 24/09/2018.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 14461 Nr: 2533-55.2006.811.0028

 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: Jesus Rodrigues Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Vicente Guido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Tomás Castanha - 

OAB: 4575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 CÓDIGO: 14461

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Certifique-se se as partes foram intimadas da decisão de fls. 70/71. Em 

caso negativo, proceda-se à intimação.

Ademais, intime-se a parte requerida para manifestar acerca da dispensa 

da prova pericial, consoante requerimento encartado às fls. 88/90.

Cumpra-se.

Poconé, 24/09/2018.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 31549 Nr: 1007-82.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arinilda Leite, Renato Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Ferreira Gomes Filho - 

OAB:4330/MT, Lourival Alves Soares - OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa-Procurador Federal - OAB:3920

 CÓDIGO: 31549

VISTOS EM CORREIÇÃO

Diga a parte autora no prazo de cinco (05) dias.

Às providências.

 Poconé, 24/09/ 2018.

 Aristeu Dias Batista Vilella

 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 9798 Nr: 618-05.2005.811.0028

 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: Paulo César Semedo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Assis Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 CÓDIGO: 9798

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Da análise, verifico não mais subsistir o reforço da penhora consistente 

na parcela do arrendamento pecuário da propriedade do Executado.

Desta feita, DEFIRO parcialmente os pedidos de fls. 212/214.

DETERMINO ao Senhor Oficial de Justiça que proceda à CONSTATAÇÃO 

de onde se encontram as cabeças de gado penhoradas nos autos, bem 

como DEFIRO o reforço da penhora, nos termos do art. 874, II, do CPC, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça, no mesmo ato, penhorar mais 20 (vinte) 

bois, com peso mínimo de 240kg peso morto.

Constatada a existência dos semoventes penhorados, proceda o Senhor 

Oficial de Justiça à AVALIAÇÃO destes.

Não sendo localizados, DEFIRO o requerimento formulado pelo Exequente 

para o fim de determinar ao Senhor Oficial de Justiça que PROCEDA à 

penhora e avaliação de quaisquer outros bens encontrados na área 

pertencente ao Executado, em seu nome, tantos quanto bastem para 

garantir a execução, em obediência às disposições do art. 831, do CPC, 

bem como a ordem prevista no art. 835, do CPC.

Fica desde já nomeado o Executado como fiel depositário de todos os 

bens penhorados.

Ademais, CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor se os valores de R$16.000,00 

(dezesseis mil reais) e de R$2.000,00 (dois mil reais) foram depositados 

na conta vinculada ao presente processo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Poconé, 24/09/2018.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 134765 Nr: 1867-68.2017.811.0028

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alessandro Oliveira Inacio

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição

Diga a parte requerente no prazo de cinco dias, acerca da manifestação 

do Ministério Público

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 6278 Nr: 898-44.2003.811.0028

 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
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 PARTE AUTORA: Confederação da Agricultura. e Pecuária do Brasil - 

CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Virgilio do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701, Luiz Alfeu Moojem Ramos - OAB:5291, Marilaine 

Pinheiro de Mello - OAB:8.146/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 6278

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação Monitória, com trânsito em julgado, convertendo a 

decisão mandamental em título executivo judicial.

Analisando os autos, verifico que a parte autora deixou de dar 

prosseguimento ao feito, mesmo depois de intimado pessoalmente, 

consoante se extrai da certidão de intimação de fl. 196v, bem como da 

certidão de decurso de prazo de fl. 199.

Nesse passo, diante da inércia injustificada do autor em promover os atos 

que lhe competem, por período superior a 30 (trinta) dias, com base no 

princípio da duração razoável do processo, encontra-se configurada a 

hipótese de abandono da causa.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

ANTE AO EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art.485, III, do CPC, e determino o imediato 

arquivamento dos autos.

Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.

 P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Poconé, 24/09/2018.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 9882 Nr: 705-58.2005.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural 

dos Estado de MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Assis Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Bergamini Chioratto 

- OAB:6798, Andressa Calvoso de Carvalho - OAB:6173/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

O Executado, à fl. 115, nomeou bens à penhora.

O Exequente, à fl. 152, requereu a intimação do Executado para que 

proceda a localização dos bens descritos na fl. 115, sob pena de sua 

inércia ser considerada ato atentatório ao processo.

Diante disso, defiro o petitório de fl. 152.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Poconé/MT, 27 de setembro de 2018.

DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 1532 Nr: 103-43.2000.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Nunes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Considerando certidão de fl. 103, na qual a parte não se manifestou sobre 

as declaração de imposto de renda dos Executados, intime-se 

pessoalmente a Exequente requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas pertinentes, na forma 

do art. 485, §1º do CPC/2015, sob pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Poconé/MT, 27 de setembro de 2018.

DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 136447 Nr: 2538-91.2017.811.0028

 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: NAURITA LEMES DE OLIVEIRA DA COSTA, Manoel 

Romualdo de Arruda, Daniel Almeida Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Bonfim, Universal Towers 

Brasil Pecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Gonçalo Gomes da 

Silva Junior - OAB:7940

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir no prazo de 

dez (10) dias.

Às providências.

Poconé, 28/09/2018.

 Aristeu Dias Batista Vilella

 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 106936 Nr: 803-91.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Oregon Ltda ME, Paulo 

Gamalier da Silva, Sérgio de França, Rosaria Lucia da Silva, Mara Neli 

Paes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Pinto Biancardini - 

OAB:5009/MT, Bruna Elisa Peron - OAB:14604/MT, Otacilio Peron - 

OAB:3684-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 INTIME-SE o Embargado para, querendo, manifestar-se sobre os 

embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do NCPC.

Às providências.

Poconé/MT, 27 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 102822 Nr: 2765-86.2014.811.0028

 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: Maria de Oliveira Santos

 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: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.
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 INTIME-SE, pessoalmente, a parte requerente, para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Novo 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Poconé/MT, 27 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 106864 Nr: 770-04.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Irene Fernandes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

Determinada à juntada de documentos elucidativos a parte exequente 

pleiteou: “a concessão de dilação de prazo de 30 (trinta) dias para 

habilitação dos herdeiros, pois são vários e nem todos encontram-se na 

cidade, o que impossibilita a este causídico o cumprimento da ordem 

judicial no exíguo prazo estabelecido por este r. Juízo” (sic).

 Dessa forma, DEFIRO o pedido supra, para que o patrono da parte 

exequente proceda à habilitação dos herdeiros, a fim de que seja dado 

normal prosseguimento ao feito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Poconé/MT, 27 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 106931 Nr: 801-24.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosaria Gonçalina de Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o Município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV à parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Instada a se manifestar, a parte exequente, ROSARIA GONÇALINA DE 

CAMPOS SILVA, pleiteou perícia contábil.

 Assim, INTIME-SE a parte executada, MUNICÍPIO DE POCONÉ, em 

consonância com o art. 510 do NCPC, para, querendo, apresentar parecer 

ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé/MT, 27 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 106813 Nr: 748-43.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->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: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

Determinada à juntada de documentos elucidativos a parte exequente 

pleiteou pericia contábil.

A parte executada juntou documentos e manifestou-se pela indicação de 

assistente técnico (ref. 57).

 Dessa forma, DEFIRO os pedidos e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar acerca da 

existência da compensação entre exequente e executado.

Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

Havendo concordância, procedam-se as partes o depósito no prazo de 10 

(dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º 

incisos I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Poconé/MT, 27 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 106907 Nr: 788-25.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaniel Rosaria Alves de Almeida Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

Determinada à juntada de documentos elucidativos a parte exequente 

pleiteou pericia contábil.

A parte executada juntou documentos e manifestou-se pela indicação de 

assistente técnico (ref. 64).

 Dessa forma, DEFIRO os pedidos e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar acerca da 

existência da compensação entre exequente e executado.

Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

Havendo concordância, procedam-se as partes o depósito no prazo de 10 

(dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º 

incisos I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 
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nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Poconé/MT, 27 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 2660 Nr: 606-64.2000.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Manoel da Silva - Representado por 

Catarina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Walter da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izabeli de Arruda Barros - 

OAB:12.592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássio Roberto da Costa 

Marques - OAB:2818, Mariomárcio Maia Pinheiro - OAB:4093

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 606-64.2000.811.0028 (2660)

EXEQUENTE: ESPÓLIO DE JOÃO MANOEL DA SILVA

EXECUTADO: ESPÓLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Preliminarmente, CERTIFIQUE-SE o Senhor Gestor o decurso de prazo para 

as partes manifestarem quanto aos cálculos de fls. 558/559.

Certificado o decurso do prazo, INTIME-SE o Executado para efetuar o 

pagamento do quantum debeatur, sob pena de aplicação da multa do art. 

523 do CPC, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito.

Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se o 

executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 

1º do artigo 523 do CPC.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 27 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 77650 Nr: 726-87.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geanete Cintra Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FALCAO DE ARRUDA 

- OAB:14613

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 726-87.2012.811.0028 (77650)

EXEQUENTE: UNIÃO

EXECUTADO GEANETE CINTRA ARRUDA E SILVA

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Preliminarmente, RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da 

remessa de processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do 

disposto no artigo 333 da CNGC.

No tocante ao pedido de fls. 121, INDEFIRO o pedido de liberação de 

valores bloqueados, uma vez que o parcelamento do débito 

posteriormente à penhora não é fator para a desconstituição de garantia 

dada em juízo.

Outrossim, a teor do artigo 515 da CNGC, DETERMINO a imediata 

transferência dos valores bloqueados pelo BACENJUD, constantes da 

conta corrente da executada, para a conta única do Poder Judiciário.

DETERMINO, ainda, a suspensão da presente execução pelo prazo do 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, em razão da suspensão da 

exigibilidade do crédito decorrente do parcelamento, haja vista que, até o 

presente momento, a obrigação não foi extinta.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 27 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 15954 Nr: 891-13.2007.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cid Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilana Cristina da Silva - 

OAB:16.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 AÇÃO PENAL Nº 891-13.2007.811.0028 (15954)

RÉU: CID MARCOS DOS SANTOS

SENTENÇA.

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de CID 

MARCOS DOS SANTOS pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 

250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, conforme o Inquérito Policial 

nº 77/2007.

A denúncia foi recebida em 26.03.2009, consoante decisão constante às 

fls. 38, tendo sido o acusado devidamente citado, conforme certidões de 

fls. 56/57.

Por fim, às fls. 99/100, o Ministério Público requereu a da ação penal, sem 

resolução de mérito, ante a falta de condição da ação penal 

interesse-utilidade do crime previsto no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, 

do Código Penal e, por fim, o arquivamento do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público, contra Cid 

Marcos dos Santos, imputando-lhe a conduta delitiva descrita no artigo 

250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

 Analisando detidamente os autos, verifico que a pena prevista do delito 

em comento, considerando a causa de aumento no patamar legal de 1/3, é 

de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Pois bem, em caso de condenação, a pena em perspectiva, pelo crime em 

comento, após analisadas as circunstâncias do art. 59 e 68, ambos do 

Código Penal, ficaria estabelecida próximo ao mínimo legal de 04 (quatro) 

anos de reclusão.

Além do mais, também evidencio que, além de não ter ocorrido qualquer 

causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional após o 

recebimento da denúncia que ocorreu em 26.03.2009.

Por isso, aplicada que seja, em concreto, a suposta pena, fatalmente seria 

atingida pelo instituto da prescrição retroativa, a teor do que preconiza o 

artigo 109, inciso IV, do Código Penal, pois entre a data do recebimento da 

denúncia (26.03.2009) e hoje, já transcorreram mais de 09 (nove) anos.

Desta feita, é notório a inexistência do interesse-utilidade no presente 

caso, posto que a ação não se apresenta mais útil para a realização da 

pretensão punitiva do Estado e, portanto, não faz sentido continuar 

movimentando toda máquina judiciária para ao final reconhecer-se que 

tudo não passou de um nada.

Sobre esse prisma, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Quando se vislumbra a prescrição virtual ou antecipada, por exemplo, 

de nada adianta ingressar com ação penal, pois inexiste objetivo concreto 

e eficaz para o Estado.”

 Ademais, confira o seguinte precedente:

“Ementa: PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CP. VIÁVEL A EXTINÇÃO 

DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. 

EXCEPCIONALIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE 

JUSTA CAUSA. 1. A prescrição pela pena em perspectiva, embora não 

prevista na lei, é construção jurisprudencial tolerada em casos 

excepcionalíssimos, quando existe convicção plena de que a sanção 

aplicada não será apta a impedir a extinção da punibilidade. 2. Na hipótese 

dos autos, há elementos corroborando tal inteligência eis que, 

considerando o período transcorrido desde o último fato delituoso (mais de 
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04 anos) sem que a peça acusatória tenha sido recebida, a prescrição 

fatalmente incidirá sobre a pena aplicada em eventual sentença 

condenatória - que, provavelmente, muito não se afastará do mínimo legal 

cominado ao delito por que responde o acusado (01 ano de reclusão). 3. 

Na espécie, tal causa extintiva da pretensão punitiva certamente restará 

caracterizada, na medida em que já decorrido o lapso temporal inscrito no 

art. 109, inciso V, do CP. 4. Em resumo, falece interesse processual (art. 

43, inc. II, CPP) na continuidade do feito, ocasionando, assim, ausência de 

justa causa face à prescrição antecipada. (TRF - Tribunal Regional 

Federal, Região: 4, Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO, Classe: RSE - 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, Número do Processo: 

200470020051252, UF: PR, Órgão Julgador: OITAVA TURMA, Data da 

Decisão: 18/05/2005, Documento: TRF400106935, Fonte: DJU 

DATA01/06/2005 PÁGINA: 606, Relator: JUIZ ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO, 

Decisão: A TURMA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO 

RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.).

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a Ação 

Penal com relação ao delito previsto no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, 

do Código Penal, ante a falta da condição da ação pela inexistência do 

interesse-utilidade.

Publique-se. Registre-se. INTIMEM-SE.

Procedam-se as anotações e comunicações constantes no artigo 1453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, após 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Poconé/MT, 26 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 61657 Nr: 1894-95.2010.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Enderson Silva Lemes do Nascimento, 

Edinaldo Jose de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 AÇÃO PENAL - CÓDIGO 61657

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público Estadual move em face de 

EDIMAR ENDERSON SILVA LEMES DO NASCIMENTO e EDNALDO JOSÉ DE 

SOUZA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 243, da Lei n. 

8.069/90.

A denúncia foi recebida em 17.11.2010, conforme decisão de fls. 49.

Os acusados foram devidamente citados, conforme Certidão de fls. 65.

Às fls. 72/73, foi juntada aos autos a Resposta à Acusação dos 

acusados, apresentada pela Defensoria Pública.

Alegações finais do Ministério Público constante de fls. 158/160.

Dê-se vista, pois, à Defensoria Pública para apresentação das alegações 

finais da defesa, no prazo legal.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Poconé/MT, 27 de Setembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 82592 Nr: 2024-17.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilney Bispo da Silva Pádua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 EXECUTIVO DE PENA - CÓDIGO 82592

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Executivo de Pena do recuperando DILNEY BISPO DA SILVA 

PÁDUA.

O Acórdão proferido nos autos da Apelação n. 25837/2013, deu 

provimento ao recurso interposto para substituir a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito (fls. 67/69), tendo transitado em 

julgado em 28.07.2014.

Às fls. 75, pela Defensoria Pública, foi requerida a declaração de extinção 

da pena pelo cumprimento integral.

Às fls. 77/78, o digno Representante do Ministério Público requereu o 

indeferimento do pelo formulado pela Defensoria Pública, pugnando pela 

designação de audiência admonitória, a fim de que o recuperando 

pudesse dar início ao cumprimento das penas restritivas de direito.

Realizada Audiência Admonitória em 03.05.2017, foram fixados os limites 

das penas restritivas de direito, com o que concordou o recuperando 

(termo de fls. 83).

Ante o não cumprimento da prestação de serviços no Lar dos Idosos, pelo 

digno Representante do Ministério Público foi requerida a intimação do 

recuperando DILNEY BISPO DA SILVA PÁDUA, para que apresente 

justificativa para o descumprimento das condições fixadas na audiência 

admonitória.

É o breve relato.

DEFIRO o requerimento ministerial supra.

INTIME-SE o recuperando a apresentar justificativa, no prazo de 10 dias, 

para o descumprimento das condições fixadas na audiência admonitória 

às fls. 83.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Poconé/MT, 27 de Setembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 11286 Nr: 2047-07.2005.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braulio Rezende Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelle Rodrigues da Costa e 

Faria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dantas Pires. - 

OAB:16579 -GO

 AÇÃO PENAL - CÓDIGO 11286

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

move em face de BRAULIO REZENDE MENDONÇA, pela prática, em tese, 

do delito tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I da Lei n. 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998.

A denúncia foi recebida em 03.11.2005, às fls. 40.

Em Audiência realizada na data de 28.06.2007, foi proposta e aceita pelo 

acusado a Suspensão Condicional do Processo, pelo prazo de 02 anos, 

mediante condições.

Às fls. 116/117 o processo foi sentenciado, tendo sido julgada extinta a 

punibilidade do acusado, em virtude do decurso do prazo da suspensão 

sem revogação.

 Às fls. 139 consta dos autos decisão determinando a restituição da 

fiança ao acusado, e em seguida o arquivamento do feito.

 Intimado por Edital para indicar a conta para a restituição da fiança, o 

acusado não se manifestou, tendo sido dado o perdimento da fiança e 

destinado para a Associação Beneficência Poconeana – Hospital Geral de 

Poconé.

 Às fls. 159 o Ministério Público requereu nova intimação da Associação 

Beneficência Poconeana para, no prazo de 10 dias, apresentar a 

prestação de contas ou justificativa para o descumprimento da decisão de 

fls. 153.

Destarte, DEFIRO o requerimento ministerial de fls. 159.

INTIME-SE a Associação Beneficência Poconeana para, no prazo de 10 

dias, apresentar prestação de contas quanto ao valor que lhe fora 

destinado neste processo, ou, ainda, justificar o descumprimento da 

decisão proferida às fls. 153, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência.

Às providências.

CUMPRA-SE

 Poconé/MT, 26 de Setembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes
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 Cod. Proc.: 15954 Nr: 891-13.2007.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cid Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilana Cristina da Silva - 

OAB:16.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 AÇÃO PENAL Nº 891-13.2007.811.0028 (15954)

RÉU: CID MARCOS DOS SANTOS

SENTENÇA.

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de CID 

MARCOS DOS SANTOS pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 

250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, conforme o Inquérito Policial 

nº 77/2007.

A denúncia foi recebida em 26.03.2009, consoante decisão constante às 

fls. 38, tendo sido o acusado devidamente citado, conforme certidões de 

fls. 56/57.

Por fim, às fls. 99/100, o Ministério Público requereu a da ação penal, sem 

resolução de mérito, ante a falta de condição da ação penal 

interesse-utilidade do crime previsto no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, 

do Código Penal e, por fim, o arquivamento do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público, contra Cid 

Marcos dos Santos, imputando-lhe a conduta delitiva descrita no artigo 

250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

 Analisando detidamente os autos, verifico que a pena prevista do delito 

em comento, considerando a causa de aumento no patamar legal de 1/3, é 

de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Pois bem, em caso de condenação, a pena em perspectiva, pelo crime em 

comento, após analisadas as circunstâncias do art. 59 e 68, ambos do 

Código Penal, ficaria estabelecida próximo ao mínimo legal de 04 (quatro) 

anos de reclusão.

Além do mais, também evidencio que, além de não ter ocorrido qualquer 

causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional após o 

recebimento da denúncia que ocorreu em 26.03.2009.

Por isso, aplicada que seja, em concreto, a suposta pena, fatalmente seria 

atingida pelo instituto da prescrição retroativa, a teor do que preconiza o 

artigo 109, inciso IV, do Código Penal, pois entre a data do recebimento da 

denúncia (26.03.2009) e hoje, já transcorreram mais de 09 (nove) anos.

Desta feita, é notório a inexistência do interesse-utilidade no presente 

caso, posto que a ação não se apresenta mais útil para a realização da 

pretensão punitiva do Estado e, portanto, não faz sentido continuar 

movimentando toda máquina judiciária para ao final reconhecer-se que 

tudo não passou de um nada.

Sobre esse prisma, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Quando se vislumbra a prescrição virtual ou antecipada, por exemplo, 

de nada adianta ingressar com ação penal, pois inexiste objetivo concreto 

e eficaz para o Estado.”

 Ademais, confira o seguinte precedente:

“Ementa: PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CP. VIÁVEL A EXTINÇÃO 

DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. 

EXCEPCIONALIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE 

JUSTA CAUSA. 1. A prescrição pela pena em perspectiva, embora não 

prevista na lei, é construção jurisprudencial tolerada em casos 

excepcionalíssimos, quando existe convicção plena de que a sanção 

aplicada não será apta a impedir a extinção da punibilidade. 2. Na hipótese 

dos autos, há elementos corroborando tal inteligência eis que, 

considerando o período transcorrido desde o último fato delituoso (mais de 

04 anos) sem que a peça acusatória tenha sido recebida, a prescrição 

fatalmente incidirá sobre a pena aplicada em eventual sentença 

condenatória - que, provavelmente, muito não se afastará do mínimo legal 

cominado ao delito por que responde o acusado (01 ano de reclusão). 3. 

Na espécie, tal causa extintiva da pretensão punitiva certamente restará 

caracterizada, na medida em que já decorrido o lapso temporal inscrito no 

art. 109, inciso V, do CP. 4. Em resumo, falece interesse processual (art. 

43, inc. II, CPP) na continuidade do feito, ocasionando, assim, ausência de 

justa causa face à prescrição antecipada. (TRF - Tribunal Regional 

Federal, Região: 4, Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO, Classe: RSE - 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, Número do Processo: 

200470020051252, UF: PR, Órgão Julgador: OITAVA TURMA, Data da 

Decisão: 18/05/2005, Documento: TRF400106935, Fonte: DJU 

DATA01/06/2005 PÁGINA: 606, Relator: JUIZ ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO, 

Decisão: A TURMA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO 

RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.).

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a Ação 

Penal com relação ao delito previsto no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, 

do Código Penal, ante a falta da condição da ação pela inexistência do 

interesse-utilidade.

Publique-se. Registre-se. INTIMEM-SE.

Procedam-se as anotações e comunicações constantes no artigo 1453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, após 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Poconé/MT, 26 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 18149 Nr: 321-90.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassia Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para no prazo de 15 (quinze)dias, informar nos 

autos o numero da conta corrente, para deverá ser realizado a 

transferência do COREJ, juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 80427 Nr: 1545-24.2012.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Falcão de Arruda - 

OAB:14613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Junor - OAB:24.197-A

 CÓDIGO: 80427

DECISÃO

VISTOS,

DEFIRO o pedido de fls.139.

DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome do executado BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, inscrita 

pelo CNPJ 01.149.953/0001-89 no valor de R$ 3.031,14 (três mil e trinta e 

um reais e quatorze centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159716 Nr: 4036-91.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilio Manoel Salvador da Cunha, Aloirde Pinto da Silva 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ARRUDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida sentença nos seguintes termos:

1 - Trata-se de reintegração de posse. Conforme certidão do oficial de 

justiça juntada neste processo, verifica-se que o autor informa que o 

requerido não encontra-se mais no referido imóvel. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, determinando o 

arquivamento dos autos, porquanto verificada a perda do objeto do feito, 

nos termos do art. 485, IV do CPC.

Sem custas uma vez que defiro o benefício da justiça gratuita.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61588 Nr: 1880-14.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena da Costa, Benedita Costa Magalhães, 

Nadir Costa Magalhães, Luiz Costa Magalhães, Claudete Costa Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inocencio da Costa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélia Felipe dos Santos - 

OAB:10743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Condeno a parte vencida ao pagamento 

das custas e honorários processuais que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.P. I. C.Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115819 Nr: 3188-12.2015.811.0028

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON NERES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico quer deixo de expeidr nova citação tendo em vista que os 

endereços buscados são os mesmos. Diante disso, impulsiono o feito a 

fim de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81536 Nr: 1782-58.2012.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isa Pereira de Moraes Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT, Luis Antônio Siqueira Campos - 

OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151794 Nr: 967-51.2018.811.0028

 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: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA 

PORTO GURGEL - OAB:2712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Marcos Vasconcelos 

- OAB:11323/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 48

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115819 Nr: 3188-12.2015.811.0028

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON NERES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir nova citação ao requerido, tendo em vista 

que o endereçoi localizado no despacho ref. 38, ser o mesmo endereço 

do qual a correspondencia fora devolvida pelo correio. Nestes termos, 

INTIMO a parte autora, para que, no prazo de 05(cinco) dias, informe novo 

endereço para novas diligências. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos 

Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160132 Nr: 4214-40.2018.811.0028

 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): Banco Cetelem S/A BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, do inteiro teor da decisão de ref. 4, bem como 

de que encontra-se designada audiência de conciliação, para o próximo 

dia 30 de Outubro de 2018, às 10h20min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118284 Nr: 557-61.2016.811.0028

 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: Eder Danilo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMANDO as partes, que nos autos, encontra-se designada audiência 

de Conciliação, para o próximo dia 30 de Outubro de 2018, às 11h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118283 Nr: 556-76.2016.811.0028

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Neves de Araujo Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 INTIMANDO as partes, que nos autos, encontra-se designada audiência 

de Conciliação, para o próximo dia 30 de Outubro de 2018, às 10h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74843 Nr: 2446-26.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erminio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos 

autos o correto CPF bem como a conta corrente do autor Erminio de 

Almeida, para a devida liberação do COREJ juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 12265 Nr: 462-80.2006.811.0028

 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: Armando Francisco Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 13634 Nr: 1708-14.2006.811.0028

 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: Ana Romana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16776 Nr: 1611-77.2007.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Lemes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN CHAVES BEZERRA - 

Procuradora Federal - INSS - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 2081-06.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Sene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:70617

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72621 Nr: 1891-09.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Antonio de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72837 Nr: 1942-20.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Davina de Araujo, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira 

Peixoto-Procurador Federal - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78565 Nr: 1035-11.2012.811.0028

 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: Valma Honorato Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 
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prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81536 Nr: 1782-58.2012.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isa Pereira de Moraes Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT, Luis Antônio Siqueira Campos - 

OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84292 Nr: 22-40.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ponciano Milton da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84898 Nr: 239-83.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurilio Soares da Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97977 Nr: 1106-42.2014.811.0028

 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: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilce Mary Leite, Municipio de Poconé -MT, 

Juliana Darque de Arruda Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Crema da Rocha - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia - 

OAB:16928/MT

 Intimação das requeridas Juliana Darque de Arruda Dias e Nilce Mary 

Leite para apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159517 Nr: 3942-46.2018.811.0028

 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: Maria Conceição de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159517

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou o 

indeferimento do requerimento administrativo, dessa forma, tendo em vista 

que os documentos acostados na inicial não são suficientes para a 

instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, nos termos do art. 321 

do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, IV do 

CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41201 Nr: 119-79.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Marizina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tut Transportes LTDA, Nobre Seguradora do 

Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Gonçalves Antunes 

- OAB:6.095/MT, Ceciliana Maria Fantinato Vieira - OAB:8464/MT, 

CLAUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355/MT, Maria Emilia Gonçalves 

de Rueda - OAB:23.748/PE, Nadson Jenezerlau Silva Santos - 

OAB:203049

 Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil para o fim de: a)CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento de R$ 7.380 (sete mil e trezentos e oitenta reais) a titulo de 

lucros cessantes, com correção monetária pela variação do INPC e juros 

de mora de 1%, ambos devidos a partir da data do acidente;b)CONDENAR 

a parte ré em danos emergentes no valor de R R$ 500,00 (quinhentos 

reais) devidamente corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos desde o evento danoso (súmula 43 e 54 STJ);c) 

CONDENAR as requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

pelos danos morais sofridos pela autora, devendo ser descontada a 

quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) já pagos a autora, 

com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença (Súmula 

362 STJ), assim como os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).d) CONDENAR o requerido ao 

pagamento de 10 (dez) salários mínimos, sendo R$ 9.540 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais), a titulo de indenização por danos estéticos, 

com correção monetária pela variação do INPC a partir da data do acidente 

e juros de mora de 1%, devidos a partir da citação;CONDENO as 

requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação total, nos 

termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.P. I. C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119178 Nr: 765-45.2016.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Hermes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tais Gonçalves Melado - 

OAB:8524/MT

 CÓDIGO: 119178

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o embargado para habilitar todos os herdeiros, já que na certidão 

de óbito consta que o de cujus deixou 5 filhos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106768 Nr: 725-97.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iilza Helena de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o Município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV à parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Instada a se manifestar, a parte exequente, JUSTINO JOÃO DA SILVA, 

pleiteou perícia contábil.

 Assim, INTIME-SE a parte executada, MUNICÍPIO DE POCONÉ, em 

consonância com o art. 510 do NCPC, para, querendo, apresentar parecer 

ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé/MT, 27 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106954 Nr: 811-68.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonica Aparecida Rondon Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

Determinada à juntada de documentos elucidativos a parte exequente 

pleiteou pericia contábil.

Dessa forma, DEFIRO o pedido e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar acerca da 

existência da compensação entre exequente e executado.

Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

Havendo concordância, procedam-se as partes o depósito no prazo de 10 

(dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º 

incisos I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Poconé/MT, 27 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135295 Nr: 2066-90.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Maria de Arruda Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref.53

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153422 Nr: 1683-78.2018.811.0028

 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: Francisco Pinto de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Andrade Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANILSON MIGUEL DE 

SOUZA AMORIM - OAB:24800/O

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.81

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98120 Nr: 1126-33.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditorios não 

Padronizados NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Campos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora se manifestasse, 

embora devidamente intimado via DJE, atraves de seu advogado. Diante 

disaso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora pessoalmente., 

sob pena de eztinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137344 Nr: 2954-59.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Rosario de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICASEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 INTIMANDO as partes que segue via e-mail, o laudo da proposta pericial, 

para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159003 Nr: 3748-46.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 
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Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CRUZEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUIUIÚ TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de ref. 18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113643 Nr: 2577-59.2015.811.0028

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENIL MARCIA DA CRUZ ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada de mandado e certidão de ref. 32, impulsiono os autos à 

parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98514 Nr: 1286-58.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neocrandio Nonato de Arruda Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joelson Elias de Arruda - 

OAB:21577/MT, VERA LUCIA DE SOUZA - OAB:9364-MT

 Intimação dos patronos da parte denunciada para apresentar no prazo 

legal as derradeiras alegações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123672 Nr: 2009-09.2016.811.0028

 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: Adail Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cyro Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA DOS SANTOS 

BAHIA - OAB:6486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Ghiotte Mateus - 

OAB:20453-O/MT

 CÓDIGO: 123672

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 53, o que faço para determinar a suspensão dos 

autos com fulcro no art. 313, I , do CPC, pelo prazo de 15 dias..

Decorrido o prazo, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84883 Nr: 224-17.2013.811.0028

 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: Mirtes Lemes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - 

Procurador do Estado - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72835 Nr: 1940-50.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Déia Ricarda de Arruda Gomes, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal - OAB:26884/DF

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69809 Nr: 1258-95.2011.811.0028

 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: Josefa Santana Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliana Taise Campanelli 

Ohara - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 60845 Nr: 1764-08.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenilza Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN CHAVES BEZERRA - 

Procuradora Federal - INSS - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126959 Nr: 3057-03.2016.811.0028

 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: Juciely Carolina de Arruda, MJCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Rodrigues da Silva Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de declarar CLAUDINEI 

RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO pai biológico de MARIA JULIA 

CAROLINA ARRUDA, bem como condeno o(a) requerido(a) ao pagamento 

de verba alimentícia no percentual de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, devendo ser depositado em conta em nome da genitora até 

o 5º dia útil de cada mês.Certificado o trânsito em julgado, determino a 

expedição do mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil no qual 

o autor foi registrado, em cujo nome deverá ser acrescido o patronímico 

do requerido, bem como a inclusão dos avos paternos. Condeno o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 641 de 704



requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez) do valor da causa com fundamento 

no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Ciência ao 

MP.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128871 Nr: 3719-64.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO PANTANAL LTDA, VALDSON 

PEREIRA DOS SANTOS, LEONARDO CESAR DE LIMA, NORMA LUCIA 

MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 128871

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155553 Nr: 2483-09.2018.811.0028

 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: Maury Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delci do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155553

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de Dissolução Total de Sociedade Comercial, movida por 

Maury Nascimento, em face de Delci do Nascimento.

 À ref.04 foi oportunizado que a parte autora comprovasse a necessidade 

da Justiça Gratuita.

 Intimado para promover o recolhimento das custas (ref.10), o autor 

permaneceu inerte.

É dever das partes promover as diligências que lhe competir para o 

regular prosseguimento do feito.

O artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

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;

Por sua vez, dispõe o Parágrafo Primeiro do artigo 456 da CNGC:

Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão 

ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.

 § 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria 

certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela 

secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no art. 

485, III do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem 

custas.

P.I.C.

Em seguida, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123742 Nr: 2033-37.2016.811.0028

 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: José Horácio Vilhagra Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indalécio da Costa Marques Filho, Salvador da 

Costa Marques, Jussara da Costa Marques Paracatú, Marcio da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fayrouz Mahala Arfox - 

OAB:13033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Jessiane Marques Paracatu - OAB:12177, Joedil 

Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT, Joelson Elias de Arruda - 

OAB:21577/MT, VERA LUCIA DE SOUZA - OAB:9364-MT

 CÓDIGO: 123742

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o houve manifestação das partes em interesse de 

produção de prova oral, designo a audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se as partes para o depoimento pessoal.

 Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159627 Nr: 3981-43.2018.811.0028

 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: EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA CRISTINA CINTRA 

ROSA - OAB:24217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159627

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de investigação de paternidadec/c alimentos com pedido 

de tutela proposta por FELIPPE MONGE DA SILVA representado por sua 

genitora EDILAINE MONGE DA SILVA em face de PEDRO ANTONIO 

CALDAS PENHA.

 Apesar de devidamente intimada (ref. 08), a parte autora deixou de juntar 

aos autos os documentos que comprovassem a necessidade da 

assistência judiciaria gratuita.

Ante a ausência de provas e documentos que justifiquem a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, outro caminho não há, senão o 

indeferimento do pleito.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159392 Nr: 3880-06.2018.811.0028

 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: José Battista Meriquadro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 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.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148642 Nr: 8250-62.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Kelly dos Santos Mestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 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.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103907 Nr: 3060-26.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos ao Requerente 

para, conforme despacho de ref. 34, realizar o pagamento das custas do 

oficial de justiça, requerendo, ainda, o que entender de direito, no prazo 

legal, sob pena de extinção, considerando que o feito encontra-se parado 

por diligência que incumbe à parte autora por mais de 01 (um)ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118965 Nr: 710-94.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagem S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Luis Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo legal, diante da 

juntada do mandado de citação e certidão de ref. 20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9323 Nr: 192-90.2005.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Fátima de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal 

LTDA, Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado 

de MT/MS, Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Fernando Henrique Machado da Silva - OAB:12866, Osmar 

Schneider - OAB:2152/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça. - OAB:6.173/MT, Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614, MILENA DE JESUS MARTINS - OAB:250243/SP, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT, Rubiana Aparecida 

Barbieri - OAB:230.024/SP

 Intimar que os autos foram desarquivados e encontram-se na Secretaria 

para manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162921 Nr: 5224-22.2018.811.0028

 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: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocilene Elisabeth de Queiroz Moraes Seba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 162921

DECISÃO

VISTOS

 Com fundamento no art. 292, V, do CPC, intime-se o autor para emendar a 

inicial atribuindo o valor correto à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

uma vez que em se tratando de ação que tem por objeto a reivindicação 

de bem móvel, o valor da causa corresponde ao valor devido, qual seja R$ 

28.872,13 (inicial), devendo efetuar o pagamento das custas 

eventualmente devidas em virtude do novo valor da causa. Deve ainda o 

requerente apresentar planilha contendo o valor devido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149140 Nr: 8469-75.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscalina Neres de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 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.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 160686 Nr: 4441-30.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres-MT, André Augusto da Costa Marques Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Rodrigues Barrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Luiz de Arruda Lindote - 

OAB:14.876, Ledson Glauco Monteiro Catelan - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de deligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 2376-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Gomes da Silva, Waldir 

Severino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Ricardo da Silva Monteiro 

- OAB:3301

 ... por consequência, inúmeros entraves ocorrem, entre eles, 

recambiamento do detento e intimações através de carta precatória. 

Ademais, várias designações de Sessões do Tribunal do Júri ocorreram e 

por inúmeras rações elas não ocorreram; entre elas, a impossibilidade de 

comparecimento do Advogado do corréu por questões médicas e algumas 

por inoperâncias logísticas estatais, cujas nefastas consequências não 

podem ser atribuídas nem de longe ao Poder Judiciário, eis que uma partiu 

da própria defesa e as outras do Poder Executivo Estadual.Alias, isto ficou 

bem claro no teor da decisão de fls. 710-verso/711.Nesse contexto, insta 

consignar que nova Sessão do Tribunal do Júri já foi designada para data 

próxima; qual seja, o vindouro dia 19 de outubro do corrente ano (fls. 

710-verso/711). Destarte, in casu, não há falar em relaxamento de prisão 

por excesso de prazo de segregação cautelar.Envereda-se por esse 

talho, a exegese do egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, as 

litteram: HABEAS CORPUS. ART.121, § 2o, I E IV, N/F DO ART.29, AMBOS 

DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 

RÉUS PRONUNCIADOS. INFORMAÇÕES EXPLICANDO ADIAMENTO E 

RELATANDO NOVA DESIGNAÇÃO PARA DATA PRÓXIMA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Embora reconhecido o alegado 

excesso de prazo, os Pacientes, acusados pela prática de dois crimes de 

homicídio duplamente qualificado, já estão pronunciados, tendo sido o 

julgamento adiado, mas remarcado para data próxima, não havendo que 

se falar em constrangimento ilegal. Aplicação dos dizeres da Súmula 21, 

do STJ. Ordem denegada. (TJRJ – 1ª CÂMARA CRIMINAL, Habeas Corpus 

7594/2006, Paciente 1: Fernando Vicente de Castro, Paciente 2: Luiz 

Antonio dos Santos, Autoridade coatora: 4a Vara Criminal de Duque de 

Caxias, Relator: Des. PAULO CESAR SALOMÃO)Isto posto, indefiro o 

requerimento de relaxamento da prisão do réu Nilson Francisco Gomes da 

Silva.Notifique-se. Intime-se.Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 110331 Nr: 1685-53.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Arruda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

Determinada à juntada de documentos elucidativos a parte exequente 

pleiteou pericia contábil.

A parte executada juntou documentos e manifestou-se pela indicação de 

assistente técnico (ref. 59).

 Dessa forma, DEFIRO os pedidos e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar acerca da 

existência da compensação entre exequente e executado.

Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

Havendo concordância, procedam-se as partes o depósito no prazo de 10 

(dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º 

incisos I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Poconé/MT, 28 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 110332 Nr: 1686-38.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

Determinada à juntada de documentos elucidativos a parte exequente 

pleiteou pericia contábil.

A parte executada juntou documentos e manifestou-se pela indicação de 

assistente técnico (ref. 53).

 Dessa forma, DEFIRO os pedidos e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar acerca da 

existência da compensação entre exequente e executado.

Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

Havendo concordância, procedam-se as partes o depósito no prazo de 10 

(dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º 

incisos I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Poconé/MT, 28 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 106923 Nr: 797-84.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noelita Solange de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 
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OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

Determinada à juntada de documentos elucidativos a parte exequente 

pleiteou pericia contábil.

A parte executada juntou documentos e manifestou-se pela indicação de 

assistente técnico (ref. 68).

 Dessa forma, DEFIRO os pedidos e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar acerca da 

existência da compensação entre exequente e executado.

Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

Havendo concordância, procedam-se as partes o depósito no prazo de 10 

(dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º 

incisos I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Poconé/MT, 28 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 106897 Nr: 784-85.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zolma Aparecida Correa Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

Determinada à juntada de documentos elucidativos a parte exequente 

pleiteou pericia contábil.

A parte executada juntou documentos e manifestou-se pela indicação de 

assistente técnico (ref. 60).

 Dessa forma, DEFIRO os pedidos e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar acerca da 

existência da compensação entre exequente e executado.

Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

Havendo concordância, procedam-se as partes o depósito no prazo de 10 

(dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º 

incisos I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Poconé/MT, 28 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 106966 Nr: 817-75.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma de Almeida e Cunha Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

Determinada à juntada de documentos elucidativos a parte exequente 

pleiteou pericia contábil.

Dessa forma, DEFIRO o pedido e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar acerca da 

existência da compensação entre exequente e executado.

Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

Havendo concordância, procedam-se as partes o depósito no prazo de 10 

(dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º 

incisos I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Poconé/MT, 28 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 110342 Nr: 1693-30.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemeiry Antonia Delmão dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o Município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV à parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Instada a se manifestar, a parte exequente, ROSEMEIRY ANTÔNIA 

DELMÃO DOS SANTOS, pleiteou perícia contábil.

 Assim, INTIME-SE a parte executada, MUNICÍPIO DE POCONÉ, em 
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consonância com o art. 510 do NCPC, para, querendo, apresentar parecer 

ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé/MT, 28 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 106768 Nr: 725-97.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iilza Helena de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o Município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV à parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Instada a se manifestar, a parte exequente, ILZA HELENA DE SOUZA, 

pleiteou perícia contábil.

 Assim, INTIME-SE a parte executada, MUNICÍPIO DE POCONÉ, em 

consonância com o art. 510 do NCPC, para, querendo, apresentar parecer 

ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé/MT, 28 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 110287 Nr: 1670-84.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO Nº 1670-84.2015.811.0028 (110287)

EXEQUENTE: ROSILENE ALVES DE LIMA

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE POCONÉ

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Liquidação de Sentença promovida por ROSILENE ALVES DE 

LIMA contra o MUNICÍPIO DE POCONÉ.

O Requerido foi intimado para, caso queria, apresentar pareceres ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias – ref: 53, tendo 

ajuizado os Embargos à Execução autuados sob o nº 

581-21.2018.811.0028.

Os referidos embargos foram julgados extintos sem resolução de mérito, 

nos termo da sentença jungida aos autos na ref: 68.

Na ref: 67 foi certificado o decurso do prazo “in albis” para o requerido.

Posto isto, considerando que não houve a intimação da parte autora, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

promoverem a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, 

ou de quaisquer outros documentos pertinentes ao deslinde da questão.

Após, tornem os autos conclusos para as providências previstas na parte 

final do dispositivo de Lei (decisão de plano ou nomeação de perito, 

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial).

 Cumpra-se.

Às providências.

Poconé/MT, 28 de Setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 72353 Nr: 1808-90.2011.811.0028

 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: DBdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10229/MT

 AÇÃO DE DIVÓRCIO Nº 1808-90.2011.811.0028 (72353)

REQUERENTE: DALVA BATISTA DE MORAES SANTOS

REQUERIDO: ARISTEU SEBASTIÃO DOS SANTOS

S E N T E N Ç A.

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por DALVA BATISTA DE 

MORAES SANTOS, em desfavor de ARISTEU SEBASTIÃO DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos comprobatórios, dentre eles, a cópia 

da certidão de casamento, demonstrando que, há vínculo conjugal para 

ser dissolvido entre os divorciandos.

Afirma, a requerente que, o casal não adquiriu bens na constância do 

casamento e que, da união conjugal, adveio o nascimento de três filhos, 

atualmente todos maiores.

Pretende a divorcianda voltar a usar o nome de solteira.

 A ação fora recebida pela decisão no evento ref: 5, determinando a 

citação editalícia do divorciando.

O requerido fora citado por edital (ref: 15) e, teve sua defesa assegurada 

por curador especial nomeado (ref: 27).

Instado a se manifestar o digno Ministério Público, deixou de manifestar 

sobre o mérito entendendo ser desnecessária sua intervenção no feito 

(ref: 33).

É o relatório.

DECIDO.

Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por Dalva Batista de 

Moraes Santos, em desfavor de Aristeu Sabastião dos Santos, em local 

incerto e não sabido.

O curador especial apresentou contestação por negativa geral.

Busca-se com a presente ação a decretação do divórcio das partes que 

se encontram separados de fato há 22 (vinte e dois) anos.

De proemio, impende ressaltar a possibilidade de citação editalícia do 

requerido localizado em local incerto e não sabido, uma vez que, já se 

decidiu que “basta a simples afirmação do requerente de que o réu está 

em lugar incerto e não sabido, para que se proceda à citação por edital 

(RT 483/176), ficando o autor sujeito às sanções do art. 233 (JTA 

40/121)”.

No mesmo sentido, o entendimento do e. TJMT:

“... Embora seja recomendável o esgotamento de todas as diligências 

possível para a localização pessoal do réu, evitando-se, o máximo 

possível, a citação editalícia, certo é que não há em nosso ordenamento 

jurídico tal exigência, que se contenta com a afirmação do autor ou 

certidão do oficial de justiça quanto às situações que a autorizam (CPC, 

art. 232, I)...” (TJMT – RAC n. 4875/2004, Rel. Des. Orlando de Almeida 

Perri).

Ainda:

 “Não há necessidade de esgotarem-se todos os meios e tentativas para a 

localização do réu para que se determine a citação por edital...”(TJSP - 1ª 

Turma Cível, SP, Ag. 820253-3 - rel. Juiz Rizzatto Nunes).

 As alegações feitas na inicial foram prestigiadas pela ausência de 

contrariedade, conquanto, vale observar, a revelia não induza presunção 

absoluta de veracidade (CPC, art. 345, II), os fatos noticiados pelo 

Requerente possuem verossimilhança, mormente tendo em vista que após 

propositura desta ação, o Requerido citada por edital, deixou transcorrer o 

prazo, sendo-lhe nomeado curador especial, o qual apresentou 

contestação por negativa geral.

Deste modo, sem maiores delongas, é incontestável a possibilidade de 

decretação do divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque 

não se pode, em prejuízo do direito substancial da Requerente, deixar de 
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acolher o pedido de divórcio, visto que seria extremamente injusto 

proclamar a improcedência do pedido quando ela, certamente, procurando 

reorganizar sua vida, tenta obter do Poder Judiciário um provimento que 

facilite tal objetivo.

Neste sentido, é relevante salientar que, com a entrada em vigor da 

Emenda Constitucional nº 66/2010, que dispõe sobre a dissolubilidade do 

casamento civil pelo divórcio, restou suprimido o requisito de prévia 

separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 2 (dois) anos. Sendo assim, para a decretação do 

divórcio, basta apenas que as partes sejam casadas, e manifestem o 

desejo de dissolver o vínculo conjugal. Dessa forma e, ante a 

comprovação de que o casal há muito não mais coabita sob o mesmo teto 

há 22 (vinte e dois) anos, não há qualquer óbice à decretação do divórcio.

Com relação à volta do uso do nome de solteira por parte da Requerente, 

perfeitamente possível, uma vez que representa o rompimento completo do 

vínculo de casamento e, ainda, adequa o registro de maneira à sua nova 

realidade.

Pelo exposto, e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

presente ação COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, art. 487, inciso I, do CPC, e 

o faço para decretar o divórcio do casal, com fundamento no artigo 226, § 

6º da Constituição Federal, bem como no artigo 1.571, inciso IV, do Código 

Civil, tudo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.

 Ante a declaração de que não foram adquiridos bens na constância do 

matrimônio, não há que se falar em partilha.

A Requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja: DALVA 

BATISTA DE MORAES.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98 e 99, do 

CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o competente mandado 

para averbação da sentença, no Cartório de Registro Civil competente.

 Após, arquive-se o processo, com as cautelas de estilo, procedendo-se 

as anotações e baixas necessárias.

 P.I.C.

Às providências.

Poconé/MT, 28 de Setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 143127 Nr: 5455-83.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de dez (10) 

dias.

Às providências.

Poconé, 28/09/2018.

 Aristeu Dias Batista Vilella

 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106635 Nr: 668-79.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cléia Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o Município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV à parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Instada a se manifestar, a parte exequente, CLEIA LUCIA DA SILVA, 

pleiteou perícia contábil.

 Assim, INTIME-SE a parte executada, MUNICÍPIO DE POCONÉ, em 

consonância com o art. 510 do NCPC, para, querendo, apresentar parecer 

ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé/MT, 28 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110336 Nr: 1688-08.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Flavia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o Município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV à parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Instada a se manifestar, a parte exequente, ANTONIA FLAVIA DA SILVA, 

pleiteou perícia contábil.

 O INSS, apesar de não integrar o polo passivo da presente ação, foi 

equivocadamente intimado (ref. 59).

Assim, INTIME-SE a parte executada, MUNICÍPIO DE POCONÉ, em 

consonância com o art. 510 do NCPC, para, querendo, apresentar parecer 

ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé/MT, 28 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110397 Nr: 1714-06.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelson Cunha de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

Determinada à juntada de documentos elucidativos a parte exequente 

pleiteou pericia contábil.

A parte executada juntou documentos e manifestou-se pela indicação de 

assistente técnico (ref. 69).

 Dessa forma, DEFIRO os pedidos e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar acerca da 

existência da compensação entre exequente e executado.

Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

Havendo concordância, procedam-se as partes o depósito no prazo de 10 

(dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º 

incisos I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 
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apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Poconé/MT, 28 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137870 Nr: 3178-94.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atanasio Sebastião de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSE SILVA - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação a Execução, o que 

faço para afastar a execução de multa, e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo exequente a ref. 46, no que concernem as parcelas em 

atraso e honorários. Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, 

com observância aos valores acima homologados.Após, com o depósito 

dos valores, expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma 

requerida, atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) 

parte(s) ao seu patrono, bem como o Provimento 68/2018 do CNJ.Após, 

decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. P.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

 Cod. Proc.: 128647 Nr: 3608-80.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auta Leite Gaiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Corello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT, Sebastião Manoel Pinto Filho - OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 Por todo o exposto, e por todos os argumentos que aqui consta, JULGO 

PROCEDENTE a impugnação apresentada.Condeno o impugnado ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sob o valor cobrada e não devida, nos termos do art. 85, §2º do 

Código de Processo Civil.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença 

e devidamente satisfeita a obrigação, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160686 Nr: 4441-30.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres-MT, André Augusto da Costa Marques Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Rodrigues Barrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Luiz de Arruda Lindote - 

OAB:14.876, Ledson Glauco Monteiro Catelan - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 14,00 

(catorze reais), mediante emissão de guia de deligência, 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 das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 72835 Nr: 1940-50.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Déia Ricarda de Arruda Gomes, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal - OAB:26884/DF

 VISTOS EM CORREIÇÃO

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos para requererem o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez)dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.ç

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 99874 Nr: 1683-20.2014.811.0028

 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: Antonio Henrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação para o fim 

reconhecer o excesso de execução no que tange ao valores referentes 

ao benefício inacumulável, sendo devido pelo Embargante apenas os 

valores referentes ao 13º do ano de 2015, e honorários advocatícios em 

10% do valor total da condenação, acrescidos de correção monetária e 

juros na foram já determinada na sentença de Ref. 34.CONDENO o 

Embargado no pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$ 200,00 

(duzentos reais) na forma do art. 85, §8º do CPC, ficando suspensos os 

pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que a 

Embargada litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125322 Nr: 2552-12.2016.811.0028

 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: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amado Franco - 

OAB:15.218/MT, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Verifico que não restou clarividente na petição da autora se houve 

concordância com o valor proposto.

Igualmente, o requerido não manifestou se aceita a quantia a ser paga 

para realização do exame.

Desta feita, intime-se a autora quanto aos valores arbitrados na decisão 

de ref. 43, a fim de adotar as medidas pertinentes ao regular 

processamento da ação no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Havendo concordância, deverá a Diretoria do Foro designar data e hora 

para a coleta, devendo intimar as partes do dia agendado.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69809 Nr: 1258-95.2011.811.0028

 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: Josefa Santana Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliana Taise Campanelli 

Ohara - OAB:

 CÓDIGO: 69809

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença, bem como houve concordância pela parte autora com os 

cálculos apresentados pela autarquia ré, hei por bem homologá-los.

Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010768-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA DO ROSSIO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010768-83.2017.8.11.0028; Valor causa: $0.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda, que IMPULSIONO os autos 

para que a parte recorrida apresente as contrarrazões recursais. 

POCONÉ, 28 de setembro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011150-81.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

BELEM & FONSECA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (REQUERIDO)

JEAN CARLOS NERI (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM 

AQUINO, 372, CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0011150-69.2014.811.0045 Polo Ativo: BELEM E FONSECA-ME Polo 

Passivo: OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. I ? 

Fundamentação No caso, embora haja requerimento para produção de 

prova em audiência de conciliação, instrução e julgamento, verifica-se que 

as provas produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento deste magistrado. Assim, este juízo conhece diretamente 

do pedido e passa-se a proferir julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a matéria 

vertente é exclusivamente de direito e já conta com as provas 

necessárias à elucidação da questão e, presentes as condições que 

autorizam o julgamento antecipado, é dever do Juiz e não mera faculdade 

a prolação da sentença. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais proposta por BELÉM E FONSECA ME, devidamente qualificada nos 

autos, em face de OPPNUS IND. VESTUARIO LTDA igualmente qualificada, 

na qual a empresa reclamante pretende a condenação da empresa 

reclamada ao pagamento de danos morais no patamar correspondente a 

40 (quarenta) salários mínimos em razão da manutenção indevida no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. O 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?. Assim, o Juízo poderá valer-se da 

interpretação com mais liberdade como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a liberdade, amparada na Lei. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: ?O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece?. (JTA 121/391 ? apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335)?. Não havendo preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, saliento que a relação de consumo é o liame 

jurídico existente entre um fornecedor e o consumidor, na qual este último 

busca satisfazer uma necessidade sua, como destinatário final, através 

da aquisição de bens ou serviços oferecidos por aquele primeiro, por meio 

de sua atividade empresarial. Nesse quadro, têm-se no presente caso, 

que a empresa reclamante não é o destinatário final do produto oferecido 

pela empresa ré, visto que possui comércio neste município, daí a razão 

pela qual não faz parte da relação consumerista, consoante se infere das 

circunstancias expressas no artigo 6º, do CDC. Como causa de pedir, 

pretende a reclamante a condenação da empresa reclamada ao 

pagamento de danos morais no patamar correspondente a 40 (quarenta) 

salários mínimos em razão da manutenção indevida no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. Designada audiência de conciliação, 

restou infrutífera. Em resposta, a empresa demandada aduziu que em 

razão do não pagamento da ultima parcela teve seu nome inserido em 

órgão de proteção ao crédito. Sustenta ainda que é descabida a alegação 

de que houve o recebimento em atraso do boleto para pagamento da 

parcela aventada, além do que, caso tivesse realmente ocorrido atraso no 

boleto, o que não é o caso, não seria motivo para que a requerente 

deixasse de cumprir com sua obrigação dentro do prazo, já que consta na 

nota fiscal consta todas as informações dos vencimentos. Por fim, postula 

pela improcedência da demanda uma vez que a requerente foi a única 

culpada pela negativação que ora alega ser indevida, eis que a própria 

requerente declara ter efetuado pagamento do título fora do prazo. Instado 

a rebater a resposta da empresa demandada, o reclamante impugnou a 

contestação e ratificou os pedidos iniciais. Do mérito propriamente dito No 

caso, noto que para a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete a parte reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e a 

parte reclamada fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Nessa ótica, diante da prova carreada aos autos, verifica-se que 

restou incontroverso que houve a manutenção da inscrição junto aos 

órgãos de proteção ao crédito após a quitação da parcela objeto da 

presente demanda. Isto se diz porque, conforme comprovante de 

pagamento encartado nos autos o adimplemento do débito ocorreu em 

13.08.2014 e, quando da emissão dos extratos pelos órgãos de proteção 

ao crédito no mês de novembro/2014 ainda constava a constrição 

referente ao débito em questão. Desta forma, depreende-se dos 

documentos encartados aos autos que foi indevida a manutenção da 

inscrição no rol dos devedores dos órgãos de proteção ao crédito. Ora, 

ocorrendo a quitação a dívida a empresa reclamada deveria ter 

providenciado a pronta desconstrição do crédito da reclamante, eis que 

não mais subsistia o motivo ensejador da medida. Não obstante, as 

consultas emitidas pelo SPC/SERASA em 06, 08 e 28 de novembro de 

2014 demonstrou, ainda, a existência da inscrição efetuada pela 

reclamada, motivada pela parcela quitada. Assim, deveria a empresa 
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reclamada ter diligenciado no sentido de verificar a quitação do referido 

débito, uma vez que houve um aporte financeiro em seu caixa decorrente 

de um título bancário e, por consequência providenciar a baixa da 

restrição, evidente portanto o nexo de causalidade. Diante dessas 

premissas, não comprovada legitimidade na manutenção da inscrição do 

patronímico do reclamante junto ao banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, restou demonstrada a conduta ilícita da parte ré. 

Nesse sentido colho o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul: ?RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE 

DANOS. DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Embora incontroversa a existência de 

relação jurídica entre as partes, não se desincumbiu, contudo, o réu de 

seu ônus de comprovar a legitimidade da manutenção do débito inscrito, 

nos termos do art. 333, II, do CPC. 2. Por outro lado, a autora comprovou, 

através da juntada do comprovante de pagamento (fl. 12), a quitação dos 

débitos junto à demandada, sendo impositiva a desconstituição da dívida 

que manteve o apontamento negativo. 3. Dessa forma, ilícita é a 

manutenção da inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes, 

ocorrendo, assim, o dano moral. A manutenção da inscrição em cadastros 

de devedores após o pagamento do débito acarreta o dano moral puro, ou 

seja, o dano "in re ipsa", que dispensa a comprovação do prejuízo. 4. 

Ademais, a autora comprovou ter feito contato solicitando o cancelamento 

do cadastro negativo, o qual, no entanto, permaneceu por período (mais 

de 8 meses) que não pode ser reputado ínfimo. 5. O quantum indenizatório 

fixado, no valor de R$ 3.500,00, deve ser mantido, pois de acordo com os 

parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. 

6. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004867586, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 

11/07/2014)?. (destaquei) Vislumbra-se de forma transparente que a ré foi 

imprudente ao não proceder a baixa da restrição e, em se tratando de 

conduta ilícita, dúvida não há que houve violação a bem jurídico passível 

de indenização. Dos danos morais Registre-se que embora a pessoa 

jurídica não sente, não sofre com a ofensa à sua honra subjetiva, à sua 

imagem, ao seu caráter, atributos do direito de personalidade, inerente 

somente a pessoa física, não se pode negar, a possibilidade de ocorrer 

ofensa ao nome da empresa, a sua reputação, que, nas relações 

comerciais, alcançam acentuadas proporções em razão da influência que 

o conceito da empresa exerce. Nesse particular, a Súmula 227 do STJ (?A 

pessoa jurídica pode sofrer dano moral?) constitui solução pragmática à 

recomposição de possíveis danos sofridos. Assim, para a comprovação 

da responsabilidade civil, apta a ensejar a condenação da empresa ré a 

indenizar a autora por eventuais danos materiais e morais sofridos, faz-se 

mister a presença dos seguintes requisitos: conduta ilícita, dano e nexo 

causal. No caso, tem-se que restou de forma cristalina comprovada a 

responsabilidade da empresa ré, diante da manutenção do patronímico do 

reclamante junto ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, ao contrário do dano material, que deve ser cabalmente 

comprovado, 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, restou devidamente caracterizado, mesmo porque 

esta foi diretamente atingida com a inserção de seu patronímico no rol dos 

maus pagadores (SPC e SERASA). 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 Reclamada, bem como pela quebra da paz social da parte 

Reclamante. A meu sentir, a responsabilidade das reclamadas deve ser 

efetivamente considerada, ainda que objetivamente, no evento que gerou 

os danos suportados pelo reclamante, o que, 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 provada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. Como é sabido, visto 

que grande é a pletora de ações judiciais da espécie que chegam ao 

Judiciário, o valor da verba reparadora de dano moral a ser fixada pelo 

magistrado deve levar em conta vários fatores, a saber: intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e repercussão da ofensa, 

a posição social do ofendido na sociedade, assim como a intensidade do 

dolo ou o grau de culpa do responsável, bem como sua situação 

econômica, de forma a sempre se aliar o caráter educativo da medida ao 

caráter punitivo, que, de uma forma ou de outra, lhe é ínsito. Pois bem, no 

que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal 

valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Reclamante, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Reclamada, a fim de coibir práticas dessa natureza. II - Dispositivo Ante de 

todo o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) 

condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, os 

quais arbitro em 10 salários mínimos correspondentes a R$ 7.880,00 (sete 

mil oitocentos e oitenta reais), devendo tal valor ser monetariamente 

corrigido e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. Na hipótese de 

não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), consoante o disposto no artigo 475-J, caput, do Código 

de Processo Civil, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, com 

fundamento no artigo 55 da Lei n. 9.099/95. Caso haja o cumprimento da 

obrigação, EXPEÇA-SE alvará para levantamento de eventuais valores 

depositados nos autos. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito com arrimo no artigo 269, I, do Código de Processo 

Civil. Em razão da sentença, DETERMINA-SE a baixa da constrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito junto aos órgãos de proteção ao 

crédito referente ao débito objeto da presente demanda. INTIMEM-SE. 

EXPEÇA-SE o necessário. Poconé/MT, 06 de abril de 2015. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010167-48.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE ANDRADE VILACHA - ME (EXEQUENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS BENICIO DE PINHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010167-48.2015.8.11.0028. EXEQUENTE: JULIA DE ANDRADE VILACHA - 

ME EXECUTADO: CLOVIS BENICIO DE PINHO Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO em que JULIA DE ANDRADE VILACHA – 

ME (MERCADO CABANAS) move em face de CLOVIS BENICIO DE PINHO, 

objetivando o recebimento do titulo executivo judicial, devidamente 

atualizado no valor de R$ 847,89. O exequente foi intimado para 

manifestar nos autos, referente a certidão do oficial no ID 8493350 do 

resultado da penhora, quedando-se inerte. Nesse passo, em se tratando 

de inércia da parte exequente o processo deve ser extinto, mesmo porque 

o feito encontra-se abandonado em decorrência da culpa exclusiva da 

parte exequente. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo, sem julgamento de mérito, e determino o 

imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-71.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SOUZA CORTEZ (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob 

pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010103-38.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Cumpra-se despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-53.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (EXEQUENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AISSA KARIN GEHRING (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

DESPACHO VISTOS, Cumpra-se despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012811-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VICENCIA EDUVIRGES GONCALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-77.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CRISTINA DE AQUINO ARRUDA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

TIAGO AUED (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Expeça-se competente alvará conforme requerido 

pela parte autora, devendo a Secretaria atentar-se aos poderes 

conferidos ao patrono. Quanto ao pedido de complementação dos 

honorários, intime-se o reclamado para que proceda o depósito do valor 

remanescente. Havendo o depósito, expeça-se competente alvará. Após, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011404-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011404-83.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ELISMARA AURIANE MATOS 

DE SOUZA CHAGAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

PEDIDO DE DANO MORAIS proposta por ELISMARA EURIANE MATOS DE 

SOUZA CHAGAS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO S.A). 

Designada audiência de conciliação para o dia 25/06/2018, constatou-se 

ausência do requerente - ID 13853141 estando devidamente intimada para 

o ato. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. A 

secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo – Id 

13492553. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000407-29.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUIZ EDUARDO COSTA 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012992-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA LOURENCA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012992-28.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EDNA LOURENCA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE 

DANO MORAIS proposta por EDNA LOURENÇA DA SILVA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO S.A). Designada audiência de conciliação 

para o dia 26/06/2018, constatou-se ausência do requerente - ID 

13865195 estando devidamente intimada para o ato. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. À secretaria para efetuar o 

cadastro do patrono do polo passivo. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitado em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000966-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLOR BERGER DE SOUZA (REQUERENTE)

JOAO MARCIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edson de Tal (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000968-23.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

BRUNNA MELAZZO FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUANA PAIVA MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA ALVES (REQUERIDO)

CLEONES PEREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, para cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, 

sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, 

conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido 

valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - 

CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado 

recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de 

petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5093 Nr: 1056-69.2004.811.0059

 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: Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silair P. S. Mundim-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marley Paesano da Cunha 

Grellmann - OAB:3.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Trata-se de execução fiscal proposta pelo Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado /MT em face de Silair P.S. Mundim-ME.

É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 3951 Nr: 89-24.2004.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Reg. de Eng. Arq. e Agronomia de MT - 

CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio P. Daltro - 

OAB:7.285-MT, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:4.678-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Valmir Ferreira Alves.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.
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Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52740 Nr: 2351-92.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Dias Testoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 DESPACHO

Altere-se o tipo de ação para cumprimento de sentença.

Considerando a certidão retro, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que for de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53853 Nr: 3263-89.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Moreira Barrozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Andrade de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a certidão de fl. 26, intime-se a parte exequente 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49950 Nr: 5598-18.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Andrade de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a certidão de fl. 38, intime-se pessoalmente a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção da ação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47820 Nr: 3599-30.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel Regional LTDA - ME, Marcos H. B. 

Pinheiro - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre a 

certidão de fl. 69.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51470 Nr: 1253-72.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Maria da Silva Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

808,07 (oitocentos e oito reais e sete centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença da folha 23. Este valor devera ser de forma 

separada, sendo R$ 456,93 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e 

noventa e três centavos), para fins da guia de custas e R$ 351,14 

(trezentos e cinquenta e um reais e catorze centavos), pra fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor, 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 (pagar) no protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do 

Norte aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9544 Nr: 33-83.2007.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Firmino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cézar de Oliveira, Ana Maria Pereira de 

Oliveria, José Tosta de Oliveira, Nelson Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.243,72 (mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), 

para fins da guia de custas e isento de taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença da folha 243. 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 numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor, 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 (pagar) no 

protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do Norte aos cuidados da central 

de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51058 Nr: 907-24.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Incorporadora Santo Antonio 

ltda, Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

820,68 (oitocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença da folha 32. Este valor devera ser 

de forma separada, sendo R$ 456,93 (quatrocentos e cinquenta e seis 

reais e noventa e três centavos), para fins da guia de custas e R$ 363,75 

(trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), pra fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 
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preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor, 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 (pagar) no 

protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do Norte aos cuidados da central 

de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16692 Nr: 617-48.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS - Ferreira Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

585,51 (quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença da folha 72. Este valor 

devera ser de forma separada, sendo R$ 430,05 (quatrocentos e trinta 

reais e cinco centavos), para fins da guia de custas e R$ 155,46 (cento e 

cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), pra fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor, 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 (pagar) no protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do 

Norte aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50478 Nr: 405-85.2014.811.0059

 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: MF, CDdS, ABFW, KFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

406,95 (quatrocentos e seis reais e noventa e cinco centavos), para fins 

da guia de custas e isento de taxa judiciária, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença da folha 35. 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 numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor, 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 (pagar) no 

protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do Norte aos cuidados da central 

de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49820 Nr: 5470-95.2013.811.0059

 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: Dorilene Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Guimarães Naves 

Carneiro - OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1212,50 (mil duzentos e doze reais e cinquenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença da folha 41. Este valor devera ser 

de forma separada, sendo R$ 606,25 (seiscentos e seis reais e vinte e 

cinco centavos), para fins da guia de custas e R$ 606,25 (seiscentos e 

seis reais e vinte e cinco centavos), pra fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor, 

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 (pagar) no protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do Norte aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41973 Nr: 1702-98.2012.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Peres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Muniz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Badra Dib - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

669,88 (seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença da folha 52. Este valor 

devera ser de forma separada, sendo R$ 492,02 (quatrocentos e noventa 

e dois reais e dois centavos), para fins da guia de custas e R$ 177,86 

(cento e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), pra fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor, 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 (pagar) no protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do 

Norte aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17148 Nr: 991-64.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferro & Fernandes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz do Prado - 

OAB:35390, Juliana Prado - OAB:47658

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

533,24 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença da folha 116. Este valor devera 

ser de forma separada, sendo R$ 391,66 (trezentos e noventa e um reais 

e sessenta e seis centavos), para fins da guia de custas e R$ 141,58 

(cento e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), pra fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor, 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 (pagar) no protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do 

Norte aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 53937 Nr: 3333-09.2014.811.0059

 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: Izaque Machado Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Pneus Auto Center

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

554,06 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença das folhas 27/28. Este valor devera 

ser de forma separada, sendo R$ 406,95 (quatrocentos e seis reais e 

noventa e cinco centavos), para fins da guia de custas e R$ 147,11 

(cento e quarenta e sete reais e onze centavos), pra fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor, 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 (pagar) no protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do 

Norte aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44283 Nr: 247-64.2013.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMdAA, JAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

678,42 (seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença da folha 28. Este valor 

devera ser de forma separada, sendo R$ 498,29 (quatrocentos e noventa 

e oito reais e vinte e nove centavos), para fins da guia de custas e R$ 

180,13 (cento e oitenta reais e treze centavos), pra fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor, 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 (pagar) no protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do 

Norte aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HELOI MARQUES PARREIRA NETO (REQUERENTE)

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000174-02.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: HELOI MARQUES PARREIRA NETO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova 

pericial, delibero o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI 

PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados. Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 26 de outubro de 2018, às 10h15min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes. 5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? 08. Após, venham conclusos para designação de audiência 

de instrução e julgamento, se necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000736-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FILOM DIAS ARAUJO (AUTOR(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000736-11.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): FILOM DIAS ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o 

seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000735-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

JOSUE QUEIROZ DE ALENCAR (AUTOR(A))
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MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000735-26.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOSUE QUEIROZ DE ALENCAR RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000157-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JANEIR JOSE DA SILVEIRA (AUTOR(A))

IRAM BORGES DE MORAES ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000157-63.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JANEIR JOSE DA SILVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000544-78.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

SIRIO LORSCHEITER (AUTOR(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000544-78.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): SIRIO LORSCHEITER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o 

seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000547-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000547-33.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CORACY ALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 
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2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000549-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

SAMUEL FIRMINO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000549-03.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): SAMUEL FIRMINO FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-49.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

LUZIMAR SOUZA SILVA (AUTOR(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000630-49.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): LUZIMAR SOUZA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000757-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA DA SILVA VANDERLEY (REQUERENTE)

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000757-84.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: OSVALDINA DA SILVA VANDERLEY REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a 

necessidade de prova pericial, delibero o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR 

MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder 

aos quesitos formulados. Consigno que os honorários periciais serão 

pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 

400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução supra mencionada. 

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 11h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 5 – 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local agendados. 

6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se 

o necessário para que seja levantado o valor em benefício do perito 

nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 
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física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000254-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

ELZIOMAR GRACIANO ROSA (AUTOR(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000254-63.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELZIOMAR GRACIANO ROSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000219-06.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE GONZAGA DE SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000219-06.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOSE GONZAGA DE SA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 12h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000403-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA LIMA MEDEIROS (REQUERENTE)

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000403-59.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CLAUDIA MARIA LIMA MEDEIROS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova 

pericial, delibero o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI 

PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados. Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 26 de outubro de 2018, às 12h15min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes. 5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? 08. Após, venham conclusos para designação de audiência 

de instrução e julgamento, se necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000277-09.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIA MATOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 
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ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000277-09.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIA MATOS ALVES DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a 

necessidade de prova pericial, delibero o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR 

MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder 

aos quesitos formulados. Consigno que os honorários periciais serão 

pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 

400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução supra mencionada. 

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 10h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 5 – 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local agendados. 

6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se 

o necessário para que seja levantado o valor em benefício do perito 

nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

P. H. L. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

LEUDIANE FERREIRA ALVES DOS SANTOS (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000476-31.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): PEDRO HENRIQUE LOPES ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte: 1 - Nomeio a DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. 

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 26 de outubro de 2018, às 12h15min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes. 5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? 08. Ao mesmo tempo, considerando que na presente 

demanda objetiva-se o deferimento de Benefício de Prestação Continuada 

(Lei n. 8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta Comarca para, 

no prazo de 20 (vinte) dias, realizar na residência da autora estudo social 

sobre o caso, especialmente quanto a situação financeira da parte 

requerente e das demais pessoas que porventura residam na mesma 

residência. 09. Após, venham conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000051-04.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000051-04.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a 

necessidade de prova pericial, delibero o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR 

MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder 

aos quesitos formulados. Consigno que os honorários periciais serão 

pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 

400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução supra mencionada. 

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 12h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 5 – 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local agendados. 

6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se 

o necessário para que seja levantado o valor em benefício do perito 

nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-04.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LUZ AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010155-04.2016.8.11.0059. REQUERENTE: VANDERLEI LUZ AGUIAR 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Trata-se 

de demanda ajuizada por VANDERLEI LUZ AGUIAR em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU-MT, todos devidamente 

qualificados. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 3°, §2°, da Lei n. 
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9.099/95, “ficam excluídas da competência do Juizado Especial das 

causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal, e de interesse da 

Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a 

resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que cunho 

patrimonial”. No caso em epígrafe, observa-se que a dívida que o 

requerente pretende renegociar já está sendo discutida em três 

execuções f iscais: processos nºs 1911-04.2011.811.0059 , 

3302-23.2013.811.0059 e 1926-70.2011.811.0059, ou seja, o requerente 

deverá nos referidos feitos buscar a discussão da dívida através dos 

meios jurídicos disponíveis. Desse modo, em razão da matéria discutida na 

presente demanda, não vislumbro outro caminho senão extinguir o 

processo sem resolução do mérito em razão da incompetência do Juizado 

Especial para processamento do feito. POSTO ISSO, nos termos do art. 

51, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-17.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA (REQUERENTE)

RHANDELL BEDIM LOUZADA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA SILVA MACHADO SANDOVAL (REQUERIDO)

FREDERICO GOMIDE SANDOVAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010083-17.2016.8.11.0059. REQUERENTE: RHANDELL BEDIM LOUZADA 

REQUERIDO: ANDREIA SILVA MACHADO SANDOVAL, FREDERICO 

GOMIDE SANDOVAL Compulsados os autos, extrai-se que consta AR que 

foi enviado para o endereço fornecido na inicial, contudo, retornou como 

“desconhecido”. Assim sendo, determino a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 dias, fornecer o endereço atualizado dos requeridos, a fim 

de possibilitar a citação. Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERNI LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000390-60.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ANDERNI LEITE RIBEIRO 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Anderni Leite Ribeiro ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER em face de Natura Cosméticos S.A, ambos qualificados nos autos. 

Em audiência de conciliação, verifica-se que as partes entabularam 

acordo. BREVE RELATO. DECIDO. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos jurídicos e, nos 

termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. À consideração 

do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS 

DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. 

Porto Alegre do Norte-MT, 26 de setembro de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERNI LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000390-60.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ANDERNI LEITE RIBEIRO 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Anderni Leite Ribeiro ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER em face de Natura Cosméticos S.A, ambos qualificados nos autos. 

Em audiência de conciliação, verifica-se que as partes entabularam 

acordo. BREVE RELATO. DECIDO. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos jurídicos e, nos 

termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. À consideração 

do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS 

DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. 

Porto Alegre do Norte-MT, 26 de setembro de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-78.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MIGUEL MARIANO PRIMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS (ADVOGADO(A))

ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010163-78.2016.8.11.0059. REQUERENTE: MIGUEL MARIANO PRIMO 

REQUERIDO: ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA MIGUEL 

MARIANO PRIMO ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E DANOS MORAIS em face de ATMAN PRODUCAO 

AGROPECUARIA LTDA, ambos qualificados nos autos. Verifica-se que as 

partes entabularam acordo conforme petição e documentos acostados 

aos autos em 02 de Agosto de 2018. É o relato. Decido. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta os 

efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, 

extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. PORTO ALEGRE DO NORTE, 25 de setembro 

de 2018. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 26 de 

setembro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-78.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MIGUEL MARIANO PRIMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS (ADVOGADO(A))

ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010163-78.2016.8.11.0059. REQUERENTE: MIGUEL MARIANO PRIMO 

REQUERIDO: ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA MIGUEL 

MARIANO PRIMO ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E DANOS MORAIS em face de ATMAN PRODUCAO 

AGROPECUARIA LTDA, ambos qualificados nos autos. Verifica-se que as 
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partes entabularam acordo conforme petição e documentos acostados 

aos autos em 02 de Agosto de 2018. É o relato. Decido. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta os 

efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, 

extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. PORTO ALEGRE DO NORTE, 25 de setembro 

de 2018. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 26 de 

setembro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51721 Nr: 1462-41.2014.811.0059

 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: Liomar Severo Caixeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Afonso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 Autos n. 1462-41.2014.811.0059 (código 51721)

Com fundamento no artigo 145, §1º do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeito para atuar neste processo.

Encaminhem-se estes autos ao substituto legal.

Porto Alegre do Norte/MT, 25 de setembro de 2018.

 Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94699 Nr: 11974-78.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCR, WRNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar as partes para retirar a certidão de 

casamento averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76585 Nr: 839-69.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neildo Pereira Menezes, Erica Lima da Silva Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar as partes para retirar a certidão de 

casamento averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73906 Nr: 5188-52.2016.811.0059

 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: Jucilene Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT

 Impulsiono os autos, a fim de intimar as partes para retirar a certidão de 

casamento averbada.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58702 Nr: 2591-47.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdN, ABXV"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a JEFERSON GOMES DO 

NASCIMENTO e AMILTON BRITO XAVIER a prática da conduta prevista no 

artigo 168, §1º, inciso III e artigo 180, caput, ambos do Código Penal, 

respectivamente.

Devidamente citados, os réus ofertaram defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de março de 2019, às 12h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação à vítima e à testemunha arrolada pela 

acusação.

Outrossim, expeça-se mandado de intimação aos réus para interrogatório.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106587 Nr: 6336-30.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899/O

 Considerando o pedido da genitora da ofendida, AUTORIZO a viagem da 

vítima Fernando Miranda Marques da cidade de Porto Alegre do Norte-MT 

até Inaciolândia-GO, acompanhada de Mirian de Souto Ferreira.

 Outrossim, DEFIRO o pedido ministerial, razão pela qual determino a 

equipe multidisciplinar desta comarca para que, no dia 1º de outubro de 

2018, seja realizada visita in loco na Rua Santo Antônio, nº 163, setor da 

saúde, Confresa/MT - (66) 984228111, objetivando a realização de 

relatório psicossocial. Reitere-se o ofício de fl. 122, requisitando urgência 

na entrega do laudo pericial. Por fim, oficie-se a autoridade policial 

conforme item 4 da cota ministerial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14128 Nr: 593-54.2009.811.0059

 AÇÃO: Conversão de Pena->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus César Mesquita - 

OAB:5.036/MT

 Neste Executivo Penal, foi homologado um cálculo de pena em que se 
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registrou que o reeducando teria 7 anos, 5 meses e 5 dias de pena a 

cumprir (folhas 283/284 e 288). Constou ainda no mesmo ato que o 

reeducando estava cumprindo sua pena no regime semi-aberto e foi 

autorizada a progressão para o regime aberto.

Decido.

Considerando que o restante da pena seria de pouco mais de 7 anos e 

tendo em conta que os cálculos apontaram que o total da pena seria 

cumprido em 2 de março de 2018 e não havendo qualquer notícia de ato 

praticado pelo condenado que posse impedir a extinção da pena, 

DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE FRANCISCO PEREIRA DE 

OLIVEIRA PELO CUMPRIMENTO DA PENA.

Ciência ao Ministério Público.

Nada sendo requerido, arquivem-se estes autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44871 Nr: 767-24.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Viana da Mata, Leonardo Soares Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 O Ministério Público Estadual apresentou alegações finais, consoante se 

verifica às fls. 143/146.

Neste passo, cumpra a última parte do despacho de fl. 136, abrindo-se 

vistas para as defesas, no prazo legal, para apresentarem alegações 

finais.

Feito isso, volvam-se os autos conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48972 Nr: 4689-73.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdesson Anastacio Sobrinho, alcunha 

"Fogoió"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuído a VALDESON ANASTÁCIO 

SOBRINHO, a prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006.

O Ministério Público Estadual apresentou alegações finais, consoante se 

verifica às fls. 82/85.

Assim sendo, intime-se a defesa para apresentar alegações finais, no 

prazo legal.

Feito isso, volvam-se os autos conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100534 Nr: 2795-86.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Francisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Andre Schwingel - 

OAB:MT8957

 Considerando o teor do Decreto n° 558/01, de 19/09/2001, que decretou 

feriado municipal o dia 24 de setembro, em homenagem a NOSSA senhora 

da Libertação, Padroeira de Porto Alegre do Norte, bem como a Portaria n° 

52/2018, redesigno a audiência retro para o dia 02 de outubro de 2018, às 

16h00min, horário oficial de Cuiabá – MT.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

Intime-se o Ministério e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização da solenidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 106280 Nr: 6191-71.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heliomar Marcelino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Sulek - OAB:3403/MT

 Considerando o teor do Decreto n° 558/01, de 19/09/2001, que decretou 

feriado municipal o dia 24 de setembro, em homenagem a NOSSA senhora 

da Libertação, Padroeira de Porto Alegre do Norte, bem como a Portaria n° 

52/2018, redesigno a audiência retro para o dia 02 de outubro de 2018, às 

15h30min, horário oficial de Cuiabá – MT.

Intime-se o Ministério e a Defesa.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização da solenidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100536 Nr: 2797-56.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gomes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:MT17816

 Considerando o teor do Decreto n° 558/01, de 19/09/2001, que decretou 

feriado municipal o dia 24 de setembro, em homenagem a NOSSA senhora 

da Libertação, Padroeira de Porto Alegre do Norte, bem como a Portaria n° 

52/2018, redesigno a audiência retro para o dia 02 de outubro de 2018, às 

16h30min, horário oficial de Cuiabá – MT.

Intime-se o Ministério e a Defesa.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização da solenidade.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39902 Nr: 189-11.2018.811.0019

 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: Maria da Silva Gonçalves

 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:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca dos Laudos juntados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37501 Nr: 2291-40.2017.811.0019

 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: Rodrigo Francisco Bortolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolino Lui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seu advogado para manifestar-se no 

prazo legal acerca do ofício do INTERMAT juntado na ref. 59.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20062 Nr: 320-93.2012.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital de Medicina Especializada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Cardoso - 

OAB:11393/MT, Hunno Franco Mello - OAB:7.906/MT, Jussianney 

Vieira Vasconcelos - OAB:11287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 Certifico que intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, nos termos 

do art.389 da CNGC/MT, para providenciar o recolhimento das custas da 

Carta Precatória nesta Comarca e Distribuição da mesma no Juízo 

deprecado, as quais se encontram em Cartório aguardando as referidas 

providências ou retirá-la em Cartório, comprovando sua distribuição em 

30(trinta) dias.

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL n.° 004/2018A Excelentíssima Senhora Doutora Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de São Félix do 

Araguaia - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

c o n s i d e r a n d o  a  d e c i s ã o  N º .  1 4 6 0 / 2 0 1 8 - V D G ;  C I A 

0068627-49.2018.8.11.0000, a qual autoriza a abertura de processo 

seletivo para credenciamento de Assistente Social para a Comarca de São 

Félix do Araguaia/MT, bem como o disposto no Provimento nº. 06/2014/CM, 

tornar público, para ciência dos interessados, a abertura de processo 

seletivo com a finalidade de credenciamento e cadastro de reserva para 

Pessoas Físicas na área Assistente Social, cujo procedimento obedecerá 

às regras estabelecidas neste edital.1. DO OBJETO1.1.Constitui objeto do 

presente certame o credenciamento de Pessoa Física para atuar na área 

de Assistente Social na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, sendo 01 

(uma) vaga conforme Portaria nº. 150/2016-PRES.1.2.A coordenação, 

operacionalização e acompanhamento serão deresponsabilidade da 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.1.3. A Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo é composta pela Juíza de Direito desta Comarca Drª. 

Janaína Cristina de Almeida; José Ivanilson Vieira Campos matrícula 8159 – 

Gestor Geral; Guiamar Queiroz de Assis matricula 2326 – Gestor 

Administrativo III e Magali Maria Spada Furlan matrícula 5233, analista 

judiciário, sob a presidência da primeira.2. DAS FASES DO PROCESSO 

SELETIVO:2.1. O processoseletivo será composto pelas seguintes 

fases:a) divulgação do edital;b)inscrição dos interessados;c)análise da 

documentação e do currículo;d) divulgação dos interessados 

habilitados.3.DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO3.1. As 

inscrições deverão ser realizadas no período de 03/10/2018 a 22/10/2018 

das 13h00min(MT) as 18h00min (MT), na Central de Administração do 

Fórum da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, considerando-se como 

extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse 

período.3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.3.2. As 

informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG,CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.4. 

DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO4.1. Os requisitos para o 

credenciamento de Assistente Social de que trata o Provimento n. 

06/2014/CM:I. Ter sido inscrito no Processo Seletivo;II. Ser maior de 21 

(vinte e um) anos;III. Não possuir antecedentes criminais;IV. Ser bacharel 

em Assistente Social, por instituição devidamente reconhecida pelo 

Ministério da Educação e com registro no Conselho Regional na respectiva 

área profissional.5.DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA5.1. O requerimento 

(Anexo I), a ser protocolado na Central de Administração do Fórum da 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT, deverá estar instruído com as 

seguintes peças:a) Currículob) ficha cadastral – Anexo II;c) declaração 

acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno 

conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as penas 

da lei – Anexo III;d)declaração de relação de parentesco – Anexo IV;e) 

documentação indicada no subitem 5.2.5.2. Com o requerimento, o 

interessado deverá apresentar os seguintes documentos:I – cópia 

autenticada da Carteira de Identidade;II–cópia autenticada do Cadastro de 

Pessoa Física (CPF);III – certidões negativas criminais expedidas pelas 

Justiças Estadual e Federal;IV – cópia autenticada do diploma de curso 

superior;V – cópia autenticada dos títulos e certificados que venham a ser 

apresentados;VI – certidão negativa expedida pelo Conselho Regional 

correspondente à profissão do candidato;VII – atestado de sanidade física 

e mental;VIII – declaração de parentesco (Anexo IV);IX – declaração de 

que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 

neste (Anexo III);X–duas fotografias 3 x 4 recentes.6. CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será 

realizado por meio de análise de currículo, efetuada pela Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo, sob a Presidência da Juíza de Direito e 

Diretora do Foro desta Comarca, sendo a nota composta da seguinte 

forma:6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a 

cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) 

pontos.6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,5 (meio) 

ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) 

pontos.6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no 

subitem 6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 

6.1.2.6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, 

excluído o título de graduação requerido para o credenciamento, contados 

da seguinte forma:a) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, na 

área específica de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;b) Ao 

título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;c) Ao título de 

mestrado, reconhecido ou reavaliado, que seja na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;d) Ao título de mestrado, 

reconhecido ou reavaliado, que não seja na área específica de 

credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;e) 

Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, 

na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;f) Ao título 

de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não 

seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco 

décimos) de ponto.g) A participação em congressos, seminários e cursos 

de extensão, na área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte 

e cinco centésimos) de ponto, limitados a 01(um) ponto no máximo, com 

certificados expedidos a 05 anos no máximo.6.1.3.1. A pontuação a título 

de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 

previstos.6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental 

idônea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo 

para esse fim.6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no 

prazo e forma estabelecidos neste Edital.6.2. Os interessados deverão ter 

pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições gerais e 

particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não 

sendo aceitas reivindicações posteriores nesse sentido.6.3. Serão 

considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 

plenamente as exigências deste edital e do Provimento n. 06/2014/CM.6.4 

Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, ficam 

estabelecidos os critérios de desempate, será priorizado aquele que 

tiver:a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei n.º 

10.741/2003;b) maior tempo de exercício na função, conforme dispõe o 

art. 440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;c) maior nota 

referente ao tempo de experiência profissional na área;d) maior nota 

referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste 

Edital.7. DO CREDENCIAMENTO7.1. Os habilitados serão credenciados 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do Provimento n. 

06/2014/CM.7.2. O processo Seletivo de que trata este edital, terávalidade 

de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual 

período.8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.1.Os profissionais que serão 

credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas pelo 

Provimento n. 06/2014/CM.8.2. Os documentos entregues no momento da 

inscrição não serão devolvidos.E para que chegue ao conhecimento de 

todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 

edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e passado 

nesta cidade e Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato 

Grosso, aos 28 dias do mês setembro de do ano dois mil e dezoito. Eu-

(José Ivanilson Vieira Campos), Gestor Geral que digitei 

esubscrevi.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza de Direito Diretora do 
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-60.2013.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS ARAUJO (REQUERENTE)

CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANIA SILVA DE SOUSA SETUBAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALIANA APARECIDA MELLO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS FERREIRA MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010063-60.2013.8.11.0017. REQUERENTE: MARIA DIAS ARAUJO 

REQUERIDO: EDVANIA SILVA DE SOUSA SETUBAL Sentença Vistos. 

Maria Dias Araújo, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a 

presente Ação de Danos Morais, em face de Edvânia Silva de Sousa, 

também devidamente qualificada nos autos. Os presentes autos foram 

autuados em 21/05/2013, o qual teve seu despacho inaugural em 

27/05/2013. Houve a migração do sistema Projudi para o Sistema do PJE 

em 30/06/2017, não tendo o referido processo recebido nenhum tipo de 

movimentação efetiva e a parte promovente também não mais compareceu 

no feito, desde o ano da propositura da ação. Durante o trâmite 

processual, fora determinada a intimação do Reclamante para se 

manifestar e/ou requerer o que entender de direito, na pessoa de seu 

causídico, sob pena de extinção por abandono. Em movimento de ID nº. 

14400072 certificou-se o decurso de tempo para manifestação da parte 

autora. Após vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Decido. 

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 

CPC/2015 o que dispõe o incisos III, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O 

Juiz não resolverá o mérito quando: ... III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ... §1°. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será 

intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.” 

Como se extrai dos autos, fora determinado por este Juízo a intimação do 

autor para se manifestar. Contudo, efetivada a sua intimação por meio de 

seu causídico, em homenagem aos princípios que regem a lei 9.099/95, o 

mesmo não se manifestou até a presente data. Portanto, deve ser 

considerado que o autor não possui mais interesse no prosseguimento do 

feito, não se vislumbrando qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção 

do feito. Impõe-se a extinção do feito em virtude do abandono da causa, 

por não ter promovido os atos e as diligências que lhe foram incumbidas. 

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso III e §1°, do Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. 

Cumpra-se. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. São Félix do Araguaia - MT, 07 de 

Agosto de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-57.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TIMOTEO YJAHIWA KARAJA (REQUERENTE)

JANAILZA TAVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

DENISE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GENILSON BRAYNER (ADVOGADO(A))

ALAOR FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010048-57.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESBULHO / 

TURBAÇÃO / AMEAÇA, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: TIMOTEO YJAHIWA KARAJA Parte 

Ré: REQUERIDO: ALAOR FERREIRA DE SOUSA Vistos. Compulsando os 

autos, denota-se que a última manifestação das partes se deu no ano de 

2014. Sendo assim,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, 16 de abril de 

2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-57.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TIMOTEO YJAHIWA KARAJA (REQUERENTE)

JANAILZA TAVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

DENISE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GENILSON BRAYNER (ADVOGADO(A))

ALAOR FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010048-57.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESBULHO / 

TURBAÇÃO / AMEAÇA, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: TIMOTEO YJAHIWA KARAJA Parte 

Ré: REQUERIDO: ALAOR FERREIRA DE SOUSA Vistos. Compulsando os 

autos, denota-se que a última manifestação das partes se deu no ano de 

2014. Sendo assim,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, 16 de abril de 

2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134794 Nr: 1325-20.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gentil Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção ás normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal, sobre os cálculos apresentados pelo 

Requerido às fls. 67-68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135051 Nr: 1512-28.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meigue Menez Pereira, SPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primo Neto Arantes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Ceccato - 

OAB:16.964-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DA ROCHA COSTA - 

OAB:19975/O

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNG/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora para 

manifestar-se acerca do acordo juntado pelo Requerido às fls. 41-43, no 

prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132173 Nr: 2031-37.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perpetua Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, cumpre ressaltar a existência de erro material na decisão 

à fl. 101, em relação às páginas citadas. Isso porque, a proposta de 

acordo do INSS quanto ao valor das parcelas atrasadas e honorários 

sucumbenciais, que, por sua vez, foi aceito pela parte autora (fl. 100), 

está delimitada à fl. 88.

 Assim, reconheço de ofício o erro material na decisão de fl. 101, que não 

deve prevalecer. Com isso, corrigido apenas o equívoco anterior, assim 

fica decidido:

 “Homologo o acordo a que chegaram as partes quanto aos valores das 

parcelas atrasadas e dos honorários advocatícios sucumbenciais 

discriminados à fl. 88.

 Determino a expedição de RPV’s, separadamente, referente ao valor das 

parcelas atrasadas em favor da autora (R$ 2.390,40), e o relativo aos 

honorários sucumbenciais da causídica (R$ 239,04), conforme delimitado 

à fl. 88.

 Após, comprovado o depósito, expeçam-se os alvarás, voltando-me 

conclusos para extinção.”

 Lado outro, a parte autora informou que a autarquia requerida ainda não 

implantou o benefício previdenciário (fl. 102).

Em vista disso, INTIME-SE o INSS para que informe se houve a implantação 

do benefício de aposentadoria rural por idade, o número do benefício e a 

data do início do pagamento. E, em caso negativo, para que implante o 

benefício conforme estabelecido na r. sentença, em favor da autora/ 

exequente Perpétua Ferreira de Araújo, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta), por força do artigo 

537 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134937 Nr: 1431-79.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Barbosa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 30 (trinta dias) dias, cujo inicio ficará por conta 

das providencias ora mencionadas, ocorrendo de imediato após 

efetiva-las ou vencidos os prazos consignados.Intime-se a perita para 

desempenhar o encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 

158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 

da Resolução 305/2014 – CJF. A perita deve ser advertida para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.A perita deverá informar a este Juízo e as Partes, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização 

da perícia (art. 474, do NCPC). Com a vinda aos autos da informação, 

intimem-se a autarquia ré, o (a) procurador (a) da parte autora, bem como 

a parte requerente da data designada para a realização da perícia, sob 

pena de preclusão da prova. Consigne que o periciando deverá 

comparecer ao ato acompanhado de exames e atestados médicos 

atualizados.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as partes para 

se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, 

§1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências.Após, voltem-me conclusos para 

deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9796 Nr: 676-41.2005.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keles Alves de Oliveira, Gisiane Alves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:MT0015090

 Vistos.

Defiro o pleito de fls. 437/438, eis que devidamente comprovada a 

impossibilidade de comparecimento da procuradora dos Réus na oralidade 

designada para o dia 10/10/2018.

Dessa forma, REDESIGNO a oralidade para o dia 21 de novembro de 2018, 

às 15h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Ante a certidão de fls. 436, intime-se a D. Causídica para informar o atual e 

correto endereço do Réu Keles Alves de Oliveira no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de decretação de sua revelia caso falte a oralidade 

designada.

Certifique a Secretaria quanto a expedição de missiva para a Comarca de 

Peixoto de Azevedo – MT para inquirição das testemunhas Rosana Alves 

Oliveira e Lucélia Rocha Coitinho (arroladas às fls. 416).

Intimem-se.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34495 Nr: 532-23.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Menezes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Vistos, etc.

Declaro encerrada a instrução processual, devendo ser intimadas as 

partes para oferecerem alegações finais escritas, no prazo sucessivo de 

5 (cinco) dias a começar pela acusação.

Decorrido o prazo, com ou sem as alegações, retornem os autos 

conclusos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134341 Nr: 1029-95.2016.811.0017

 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: Zaunides José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Lauredo da Silva - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora deu entrada no requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 75/81).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, 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.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.
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 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14713 Nr: 1517-65.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Cardoso Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16418 Nr: 957-89.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

INTIME-SE o apelado para, no prazo legal, contrarrazoar o recurso 

interposto.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

" Intimação para Advogado(a) -> (Diversos) Situaçao Ok Agendar: Não 

Anexar Arquivo Segunda Vara Criminal e Cível Ana Cristina Silva Mendes 

Sim

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40853 Nr: 1415-96.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luznayara Nogueira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

INTIME-SE o apelado para, no prazo legal, contrarrazoar o recurso 

interposto.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

" Intimação para Advogado(a) -> (Diversos) Situaçao Ok Agendar: Não 

Anexar Arquivo Segunda Vara Criminal e Cível Ana Cristina Silva Mendes 

Sim

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135354 Nr: 1732-26.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto aos termos certidão do 

oficial de justiça de fl. 86, informando, caso houver, novo endereço.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 11 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

" Intimação para Advogado(a) -> (Diversos) Situaçao Ok Agendar: Não 

Anexar Arquivo Segunda Vara Criminal e Cível Ana Cristina Silva Mendes 

Sim

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144897 Nr: 1840-84.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adi Andreu Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 Vistos.Analisando a defesa preliminar apresentada pelo Réu ADI ANDREU 

ALVES LIMA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal. Na forma do artigo 410 e ss. do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de Novembro de 

2018 às 17h00min.(Horário de Cuiabá/MT).No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, o acusado. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Além disso, os 

esclarecimentos de peritos dependerão de prévio requerimento das 

partes.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive 

expedindo-se Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da 

Comarca, se houver.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 16418 Nr: 957-89.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 PROCESSO Nº 957-89.2008.811.0017 (16418)

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: LEVI BARROS LIMA

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

INTIME-SE o apelado para, no prazo legal, contrarrazoar o recurso 
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interposto.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141387 Nr: 3321-19.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeziel R. da Silva Materiais para Construção - ME, Jeziel 

Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulista Business - Comércio, Importação e 

Exportação de Produtos Elétricos S/A, Banco Safra S/A, Credit Brasil 

Fomento Mercantil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calixto Daguer Neto - 

OAB:16.675-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento das Custas p/ o devido cumprimento 

da Carta Precatória de Citação, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) e juntada aos autos com o 

respectivo comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16418 Nr: 957-89.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º 16418

Vistos.

A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ingressou com a presente 

Ação de Execução Fiscal em face de Levi Barros Lima.

Os presentes autos foram autuados em 21/07/2008, transcorrendo, 

durante todo esse período, com sua regular instrução processual.

 Considerando a inércia da parte Exequente em dar andamento a presente 

execucional, uma vez que esteve com carga do processo durante o 

período de 14/07/2017 a 02/10/2017, devolvendo SEM MANIFESTAÇÃO 

acerca da determinação de fls. 69. Impõe-se a extinção do feito em virtude 

do abandono da causa, por não ter promovido os atos e as diligências que 

lhe foram incumbidas.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

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 incisos II e III, 

do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

...

II – o processo ficar parado durante mais de 01 (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;

...

§1°. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Portanto, ultrapassado tempo considerável, mesmo sem a certidão de 

intimação do Exequente, o mesmo teve acesso aos autos e permaneceu 

inerte, deve ser considerado que o mesmo não tem interesse no 

prosseguimento do feito, não se vislumbrando qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito.

 Ante o exposto, Julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso II e III, do Código de Processo Civil.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 07 de novembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21096 Nr: 2000-90.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benaia Adorno Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por este ato, intimo o r. advogado da parte autora, Dr. Luis 

Henrique Lopes OAB/MT 16.171, que a perícia médica foi agendada para o 

dia 10/10/2018, às 11hrs, no Edifício do Fórum Local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31963 Nr: 575-91.2011.811.0017

 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: Lucineide Alves Teixeira, Maria de Fátima Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Infere-se dos autos que a inicial não veio acompanhada de comprovante 

do prévio requerimento/indeferimento administrativo do benefício de 

aposentadoria rural por invalidez.

 Em vista disso, a autarquia requerida ofereceu contestação, limitando-se 

a arguição da preliminar de ausência de interesse processual.

 É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240 

submetido a repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que o 

segurado, antes de ingressar em juízo, deve requerer o benefício 

previdenciário administrativamente, sob pena de extinção do feito sem 

exame do mérito por falta de interesse de agir (Seção do dia 27/08/2014).

Ficou decidido que nas ações em que o INSS ainda não foi citado, ou 

naquelas em que não foi discutido o mérito pela Autarquia, deveriam os 

processos ficar sobrestados para que a parte autora fosse intimada pelo 

juízo para requerer o benefício ao INSS, no prazo de 30 dias.

No caso em comento, o INSS não contestou o mérito, portanto, não houve 

resistência a pretensão autoral, tornando-se necessário a intimação da 

parte autora para requerer o benefício ao INSS, conforme entendimento 

firmado pelo STF.

 Em vista disso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, proceda ao requerimento administrativo do benefício previdenciário 

pleiteado, juntando aos autos o respectivo comprovante, sob pena de 

extinção do feito sem exame do mérito por ausência de interesse de agir.

 Cumprida a determinação supracitada, intime-se a autarquia requerida 

para se manifestar sobre o pedido em 90 (noventa) dias e/ou apresentar 

contestação de mérito no prazo legal.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135751 Nr: 2008-57.2016.811.0017

 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: Almelinda Caetano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 
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- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a perita para desempenhar o encargo, com as advertências 

legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca 

do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF. A perita deve ser 

advertida para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial.Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por 

ocasião da petição inicial e contestação.A perita deverá informar a este 

Juízo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data e o local de 

realização da perícia (art. 474, do NCPC). Com a vinda aos autos da 

informação, intimem-se a autarquia ré, o (a) procurador (a) da parte 

autora, bem como a parte requerente da data designada para a realização 

da perícia, sob pena de preclusão da prova. Consigne que o periciando 

deverá comparecer ao ato acompanhado de exames e atestados médicos 

atualizados.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as partes para 

se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, 

§1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências.Após, voltem-me conclusos para 

deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31457 Nr: 56-19.2011.811.0017

 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: Otilia Vieira da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte Autora para 

manifestar-se sobre a manifestação da Parte Requerida, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32503 Nr: 1159-61.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Joaquim Pereira de Almeida Hellebrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:14.320-B, Marcos Roberto Braz Silva - OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando manifestação da parte exequente de fl. 59, cumpra-se 

integralmente determinação exarada à fl. 55, no que tange a transferência 

do valor bloqueado via bacenjud, de fls. 47/48, ao Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso.

Após, intime-se a exequente para manifestar o que entender de direito.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21030 Nr: 1934-13.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sarafina Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A Câmara Regional Previdenciária do Tribunal Regional Federal da 1.ª 

Região, por unanimidade, deu provimento à apelação do INSS e à remessa 

oficial, tida por interposta, para reformando a sentença, julgar 

improcedente o pedido inicial; prejudicado o recurso adesivo da parte 

autora (fls. 97/98).

 Aberta vista dos autos ao INSS, para querendo manifestar-se (fl. 100), o 

Procurador Federal informou que solicitou à AADJ o imediato cumprimento 

da decisão com a cessação do benefício de aposentadoria por idade e 

pensão por morte (fl. 101).

 Certificou-se o trânsito em julgado do acórdão em 08/01/2018, e a baixa 

definitiva dos autos a Vara de Origem (fl. 102).

 Com isso, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40578 Nr: 1184-69.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilton Sirqueira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, 

para o fim de condenar o acusado ADEILTON SIRQUEIRA BARBOSA, 

como incurso nas penas do art. 217-A, “caput” do CP em continuidade 

delitiva (art. 71 do CP). Portanto, fixo a pena privativa de liberdade 

definitiva em 09 (anos), (05) cinco meses e 16 (dezesseis) dias de 

reclusão. Apelo em liberdade Concedo ao réu o benefício de apelar em 

liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com fundamento no 

mandamento do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pois 

permaneceu nessa situação durante toda a instrução do processo. 

Ademais, não existe qualquer motivo que justifique a necessidade de 

decretação da prisão preventiva, já que não se encontram presentes os 

requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP. Providências finais: 

Isento o réu do pagamento das despesas processuais, em razão de sua 

hipossuficiência financeira. Após, o trânsito em julgado:a) lance-se o 

nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal);b) oficie-se o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 

15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações 

Criminais);c) expeça-se a guia de execução penal;d)- após, não havendo 

pendência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São Félix do 

Araguaia/MT, 27 de Setembro de 2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62875 Nr: 410-48.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gomes, Juliane Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Carvalho 

Faria - OAB:18744, ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - 

OAB:18744/O, Francis Raiane Kischner - OAB:20.615-B, Otavio 

Simplício Khun - OAB:14238

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

advogado do réu acerca da Carta Precatória ID 172576, com audiência 

designada para a oitiva das testemunhas IVO DE TAL E WALTER DE TAL, 

na comarca de Pontes Lacerda-MT, dia 25 de outubro de 2018, às 
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16h40min, fórum de Pontes e Lacerda-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62875 Nr: 410-48.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gomes, Juliane Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Carvalho 

Faria - OAB:18744, ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - 

OAB:18744/O, Francis Raiane Kischner - OAB:20.615-B, Otavio 

Simplício Khun - OAB:14238

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

advogado do réu acerca da Carta Precatória ID 172576, com audiência 

designada para a oitiva das testemunhas IVO DE TAL E WALTER DE TAL, 

na comarca de Pontes Lacerda-MT, dia 25 de outubro de 2018, às 

16h40min, fórum de Pontes e Lacerda-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52047 Nr: 181-64.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Miranda Menacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio Rosa - 

OAB:MT/4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 181-64.2013.811.0098

CÓDIGO 52047.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Atente-se Srª Gestora quanto às renovação da capa dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50837 Nr: 346-48.2012.811.0098

 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): Roberto Carlos Barbosa, Nilton Borges 

Borgato, GHEISA MARIA BONFIN BORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B, Josiney de S. Silva - OAB:14.395/MT, 

Sandra Marisa Balbino da Trindade - OAB:74307MG

 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 

das partes requeridas para, no prazo legal, apresentar suas alegações 

finais.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52761 Nr: 4011-53.2017.811.0080

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada (REF 34) e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Custas pela parte autora, observada a gratuidade. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30092 Nr: 994-19.2011.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvan Amelio de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feitopara intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu advogado, para que se manifeste a acerca do resultado do bloqueio 

realizado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32217 Nr: 1001-40.2013.811.0080

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIELSON DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ALDO CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7.816B/MT, João Barros Ferreira Júnior - OAB:7002

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito 

parta intimar as partes para que se manifeste sobre o retorno dos autos, 

bem como recolham eventual custas e taxas pendentes. Outrossim, 

informo que o presente feito será encaminhado ao setor de 

arquivamento/contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38551 Nr: 1748-19.2015.811.0080

 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): JULIANA DA SILVA , URBANO DARCI NIENOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 
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de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de 

Execução. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem 

acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao 

sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de 

Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 

065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32710 Nr: 19-89.2014.811.0080

 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: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR JOSÉ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8.869-0, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:3.284-B/MT

 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 requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 8716 Nr: 729-61.2004.811.0080

 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: ROBERTO CARLOS MENEGHETTI, ALEXANDRO LUFT, 

LEANDRO CARDOSO PINHEIRO, BERLUCA BERNARDINA GOMES, 

ROMALINO FERREIRA, MODESTO DA ROSA, GILMAR PRESOTO, ADILAR 

FRANCISCON, LENOIR ANTONIO MULLER, IVANDO RODRIGUES DA 

SILVA, AFONSO DE OLIVEIRA, IRAN CÉSAR FERREIRA, REGIS MATIAS 

FERREIRA, FRANCISCO HORN, VOLNEI VIEIRA, JAIR FERREIRA MELLO, 

DERCELI JACO SANDER, MARA LUIZA D. MENEGHETTI, ANTONIO VIEIRA 

DA SILVA, GRACIANE PRESOTTO, DAURI LOHMAN, VILSON CASTRO 

MONTEIRO, AGILBERTO PRESOTTO, MATIAS INÁCIO EICH TEM CATEN, 

CLEOMAR ROBERTO FERREIRA, LODERLINO FERREIRA, Naide Pereira de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO COSTA MORALES, MARCOS 

PINHEIRO MARKEVICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, MARIA ISABEL TORRES SOARES 

MORALES - OAB:17.905-A

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes para que se manifeste sobre o que entenderem de 

direito, vez que o feito encontra-se parado, em virtude de falta de 

manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12123 Nr: 651-96.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BERNARDES FILHO, MARIA ELY 

FREGONESI BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RONCADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1.938-A, José Carlos de Souza Pires - OAB:MT 1.938, 

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Alexandre Merighi - OAB:8180/MT, 

ARACIMIR AGNALDO ABISSI - OAB:189756/SP, Bassim Chakur Filho 

- OAB:106309, Edgard Assumpção Filho - OAB:76.149 OAB/SP, 

Fabiana Hernandes Merighi - OAB:9139/MT, GLAUCIA CRISTINA 

FRUCHELLA - OAB:113431 OAB/SP, JUAN PABLO DE FREITAS 

SANTOS - OAB:226586/SP, JULIANO AUGUSTO CARVALHO DE 

CASTRO - OAB:162.461 OAB/SP, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, Luis Augusto Roux Azevedo - OAB:120.528/SP, 

MARCELA GROSS SIMIONATO (estagiario) - OAB:147678-E OAB/SP, 

MARCELO ITIRO MIZUKOSI - OAB:72795/MG, MICHAEL FEITODA DOS 

SANTOS (estagiario) - OAB:119214-E OAB/SP, MYRIAN SILVIA DE 

CARVALHO - OAB:239.222 OAB/SP, RODRIGO DE SÁ MARTINS - 

OAB:168439/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar as partes, via DJE, para se manifestem sobre a 

proposta de honorários periciais de fls. 215/216 , no prazo comum de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37304 Nr: 1114-23.2015.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNPSJ, GTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para se manifestar 

acerca da ordem de bloqueio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 33186 Nr: 465-92.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX CARLOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, pela segunda vez, via DJE, para 

que promova o recolhimento do valor da diligência mediante emissão de 

guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do 

mandado de intimação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41897 Nr: 1508-93.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADENILSON LIMA DA SILVA, Cpf: 

60207759332, Rg: 033048002007-2, Filiação: Maria Luiza Lima e Melcides 

Gonçalves da Silva, data de nascimento: 20/10/1988, brasileiro(a), natural 

de Arame-MA, solteiro (a), serviços gerais, Telefone (66098459-5794. 

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 acusado Adenilson Lima da Silva, foi denunciado pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como incurso no artigo por 

diversas vezes, no artigo 217-A, “caput”, c.c. 225, parágrafo único e 71, 

“caput”, todos do Código Penal, lembrando tratar-se de crime hediondo 

(artigo 1o, VI, da Lei 8.072/90).

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos 

requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e a 
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ausência das hipóteses previstas no artigo 395 do mesmo 

diploma.Considerando os critérios do artigo 394 do Código de Processo 

Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário. Cite-se 

o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar do mandado que poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à 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, 

quando necessário.O oficial deverá indagar se possui advogado 

constituído ou condições para contratar um. Caso o denunciado não 

possua condições para constituir advogado, intime-se a Defensoria 

Pública (com envio dos autos) para atuar em sua defesa.Não sendo 

frutífera a citação pessoal do denunciado, abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.Intimem-se. Ciência ao MP. 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, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 27 de setembro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42741 Nr: 1906-40.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VOC, LKCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação e Intimação - Ação de Alimentos ME148

Prazo do edital:20

Edital nº:

Data audiência:

Hora audiência:

Valor alim. Provisórios:

Resumo da petição inicial:

Despacho/Decisão:

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-41.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CLEIDIS RAQUEL FRISKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000012-41.2018.8.11.0080. REQUERENTE: CLEIDIS RAQUEL FRISKE 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração sob o fundamento de que houve erro material na 

sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes. Em 

atenção ao princípio da colaboração processual e boa-fé, entendo que a 

alegação é plausível e merece guarida. Desta forma, ACOLHO OS 

EMBARGOS OPOSTOS, para retificar o erro material apontado e incluir no 

dispositivo da sentença proferida o seguinte teor: “(...) Considerando-se o 

PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do Conselho Nacional de 

Justiça a respeito dos levantamentos de valores depositados em juízo, 

saliento que as decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido 

de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. 

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso. Desta forma, 

certifique-se o cumprimento integral do Provimento, expedindo-se alvará 

de levantamento dos valores depositados judicialmente, conforme 

requerido, em momento oportuno. Cumpra-se. Às providências. (...)” 

Acrescido isso, no mais, a sentença persiste inalterada. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010045-05.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ARTUR CESAR ALVES REZENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010045-05.2017.8.11.0080. REQUERENTE: ARTUR CESAR ALVES 

REZENDE REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Proceda-se 

à atualização no sistema PJE para que faça constar "cumprimento de 

sentença". Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor da dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10%, nos 

termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Após o transcurso 

do prazo acima estabelecido e, caso a parte devedora se mantenha inerte 

quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa de 10 (dez por 

cento) sobre o montante da condenação. Com a vinda ou decorrido o 

prazo, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, 

eventualmente indicando bens à penhora. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-19.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BERONICE DOS SANTOS FONTANA - ME (EXEQUENTE)

SARA COSTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN PINTO FUCKS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia: 26 de Outubro de 2018 às 15h00min (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-21.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA MENDES DUTRA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 09 de Novembro de 2018 às 15h45min (MT).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000121-55.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO CAVALCANTE DA SILVA (ADVOGADO(A))

NERSIO COELHO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 26 de Outubro de 2018 às 14h30min (MT).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010119-93.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:
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DELMAR TRENNEPOHL (DEPRECANTE)

DEPRECANTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DE SUL/RS (DEPRECANTE)

MOISES RENATO GONCALVES PREVEDELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO MENDES ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE QUERENCIA/MT (DEPRECADO)

RENE FRANCISCO DREHER (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA Hasta pública designada: Designação 

Leilão/Praça Certifico para os devidos fins que, nesta data, designo o dia 

30/11/2018, às 10 hs (MT), para a realização da 1ª Praça, ocasião em que 

o bem objeto da penhora será vendido pelo maior lance, desde que 

superior à importância da avaliação. Em não havendo licitantes fica 

designado o dia 30/11/2018, às 16 hs (MT), para realização da 2ª Praça, 

quando será alienado pelo maior lance oferecido, desde que não seja 

considerado preço vil. Notifique-se a Sra. Oficiala da data designada, bem 

como deverá ser feita a intimação das partes, Autor e Réu através de 

seus advogados via DJE e comunicado o Juízo Deprecante. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - 

MT - CEP: 78643-000 TELEFONE: (66) 35292220

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010119-93.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR TRENNEPOHL (DEPRECANTE)

DEPRECANTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DE SUL/RS (DEPRECANTE)

MOISES RENATO GONCALVES PREVEDELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO MENDES ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE QUERENCIA/MT (DEPRECADO)

RENE FRANCISCO DREHER (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

QUERÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA AV. 

AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - 

MT - CEP: 78643-000 - TELEFONE: (66) 35292220 EDITAL DE 1ª E 2ª 

PRAÇAS NÚMERO DO PROCESSO: 8010119-93.2016.8.11.0080 PARTE 

AUTORA: Nome: DEPRECANTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DE SUL/RS Nome: DELMAR TRENNEPOHL PARTE 

REQUERIDA: Nome: RENE FRANCISCO DREHER DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 31/10/2003 VALOR DO DÉBITO: R$18.700,23 (dezoito mil 

setecentos reais e vinte e três centavos) PRIMEIRA PRAÇA: 30 de 

novembro de 2018 às 10:00 (MT) SEGUNDA PRAÇA: 30 de novembro de 

2018 às 16:00 (MT) LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do 

Fórum desta Comarca, sito na Avenida CD, Lotes 2, 4, 8, Bairro: Setor C, 

Querência/MT CEP: 78643-000. Telefone: (66) 3529-2220. DESCRIÇÃO 

DO(S) BEM(NS): Uma área de terras no município de Querência/MT, com a 

superfície de 1,700 ha (um mil setecentos hectares) denominada Fazenda 

Cruz Alta, inscrita sob a Matrícula nº 8.704 do RGI da Comarca de 

Canarana/MT. LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Localizado 

na estrada entre Querência/MT e Canarana/MT VALOR TOTAL DA 

AVALIAÇÃO: R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) Termo de 

redução de bem à penhora: Reduzo a termo a penhora que recaiu sobre o 

seguinte bem: cinco (05) hectares de terra situada dentro da área maior 

de 1,700 ha, do imóvel acima descrito. ADVERTÊNCIAS: Na primeira data 

indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço 

acima da avaliação. Não havendo licitantes ou oferta nessas condições na 

primeira data, na segunda data o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço, independentemente do valor da avaliação, 

ressalvada a hipótese de preço vil. OBSERVAÇÃO: Caso o(s) 

executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) não seja(m) 

encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam intimados do ato através do 

presente edital. Eu, Narjana Roberta Kroth , digitei. Assinado Digitalmente 

NARJANA ROBERTA KROTH Gestor de Secretaria

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52719 Nr: 3804-57.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA, OTAVIO DA SILVA REGO, 

Romário Gomes de Brito, Raimundo Alves Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar o patrono do denunciado Raimundo 

Alves Correa da Silva, da Decisão juntada em 27/09/2018, Ref: 163.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar o patrono do denunciado, para 

apresentar Recurso, conforme Certidão de Ref: 294 e Decisão de Ref: 

289.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33529 Nr: 327-31.2014.811.0079

 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: Odinir Braz Gonçalves, Rozicleide Vieira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ANTONIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odinir Braz Gonçalves Junior - 

OAB:OAB/GO 34608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTÔNIO DE 

MORAIS PINTO JÚNIOR, para devolução dos autos nº 

327-31.2014.811.0079, Protocolo 33529, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20286 Nr: 1607-76.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL BOTTAN, VITALINO LUIZ PAVONI, EDEMIR 

CARLOS PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Atilio Pelizan, Jessica Tailine Pelizan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOVERAL FRANCISCO 

LOPES - OAB:3.549-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA ANDRÉA 

PÉU DA SILVA, para devolução dos autos nº 1607-76.2010.811.0079, 

Protocolo 20286, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14493 Nr: 825-74.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO CARMO CÂNDIDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA ANDRÉA 

PÉU DA SILVA, para devolução dos autos nº 825-74.2007.811.0079, 

Protocolo 14493, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30054 Nr: 1389-14.2011.811.0079

 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 RIBEIRÃO CASCALHEIRA, Espólio de 

Adário Carneiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adson de Sousa, FRANCISCO DE ASSIS 

DOS SANTOS, Daniel Correa Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, ROMES DA MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA ANDRÉA 

PÉU DA SILVA, para devolução dos autos nº 1389-14.2011.811.0079, 

Protocolo 30054, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32403 Nr: 861-09.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FÁBIO DOS SANTOS, Cpf: 

41204425191, Rg: 576940, Filiação: Marinete da Silva Santos e Geraldo 

Alves dos Santos, data de nascimento: 26/09/1970, brasileiro(a), natural 

de Londrina-PR, casado(a), fisioterapeuta. 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, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o acusado Fábio dos 

Santos como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei 9.503/97. Passo a 

dosimetria da pena em estrita observância ao disposto no artigo 68 do 

Código Penal:Da pena-baseAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, o 

acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar. O acusado não registra antecedente criminal. Não constam nos 

autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade 

do agente. As circunstâncias são normais à espécie, não justificando a 

exasperação da pena. Os motivos do crime não lhe prejudicam, vez que a 

condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada 

integra o tipo. Quanto às consequências, nada a valorar que extrapole o 

elemento do tipo. Não há que se falar em comportamento da Vítima.Após 

análise das circunstâncias judiciais, nenhuma desfavorável, fixo a 

pena-base no mínimo legal, qual seja, em 6 (seis) meses de detenção. 

Agravante e atenuantesNão concorrem atenuantes e agravantes, razão 

pela qual mantenho a pena anteriormente dosada. Causas de diminuição e 

aumento de penaInexistem causas de aumento ou de diminuição a serem 

consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, 

após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 

em 06 (seis) meses de detenção. Da pena de multaObservada a exata 

proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, condeno o 

Acusado, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.Quanto ao valor, 

considerando que o acusado informou ser professor universitário e 

fisioterapeuta, fixo cada dia multa em 1/4 (um quarto) do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 

60 do Código Penal.Da suspensão da carteira de habilitaçãoDecreto, em 

desfavor do Acusado, a penalidade de suspensão ou de proibição de se 

obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo 

período de 03 (três) meses, consoante o artigo 293 da Lei 9.503/97. PENA 

DEFINITIVA Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por 

entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de 6 (seis) 

meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias dias-multa, cada um 

no equivalente a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso, e a suspensão da carteira de habilitação por 3 (três) meses, 

tornando-a definitiva neste patamar.REGIME Em observância ao disposto 

no artigo 33, § 2.º e 3.º c/c artigo 59, III, do Código Penal, o regime inicial de 

cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO.Substituição 

por Penas Restritivas de DireitoO artigo 44, incisos I, II e III, do Código 

Penal, preceitua que as penas restritivas de direito são autônomas e 

substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena não superior a 

04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa, o réu não for reincidente em crime doloso e as 

circunstâncias judiciais indicarem que a substituição seja suficiente.Na 

hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos legais. Portanto, em 

observância aos artigos 44, § 2.º c/c 46 do Código Penal, SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, 

consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo vigente à 

época de execução da pena, por se configurar a melhor medida a ser 

aplicável na situação evidenciada, como forma de buscar resgatar o 

sentimento utilitário do agente.Após o trânsito em julgado desta decisão, 

em audiência admonitória a ser designada, caberá definir a forma de 

pagamento e indicar a entidade beneficiada com a prestação pecuniária, a 

qual deverá ser comunicada a respeito, com remessa de cópia da 

presente sentença.Do apelo em liberdade Concedo a réu o benefício de 

apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com 

fundamento no mandamento do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 

Além disso, a pena aplicada e o regime inicial de cumprimento não 

justificam a segregação cautelar, bem como não se encontram presentes 

os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP.Providências 

finais:Isento o réu do pagamento das despesas processuais, vez que foi 

assistido pelo Defensor Público. Oportunamente, após o trânsito em 

julgado dessa decisão, tomem-se as seguintes providências:1)- Lance-se 

o nome do réu no rol dos culpados;2)-Oficie-se ao Cartório Eleitoral desta 

comarca, informando a suspensão dos direitos políticos do condenado;3)- 

Comuniquem-se os órgãos de registros;4)- Expeça-se guia de execução 

penal; 5)- OFICIE-SE ainda, ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran e 

ao Ciretran de Ribeirão Cascalheira/MT, comunicando, com relação ao 

Acusado, a suspensão da permissão e/ou habilitação para dirigir veículo 

automotor pelo período de 03 (três) meses, devendo esta situação ser 

anotada nos arquivos deste órgão. 6)- INTIME-SE o réu para entregar à 

autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou 

Carteira de Habilitação;7)- após, não havendo pendência, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. PUBLIQUE-SE.REGISTRE-SE.INTIMEM-SE. Ribeirão 

Cascalheira, 01 de agosto de 2017.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago Afonso Carolo 

Teichmann, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 25 de setembro de 2018

Valcir Francisqueti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32264 Nr: 717-35.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLAINE CUNHA VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIRLAINE CUNHA VIDAL, Cpf: 
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05252965145, Rg: 2218788-0, Filiação: Raimunda Rodrigues Cunha e 

Geninho Vidal, data de nascimento: 25/11/1992, brasileiro(a), natural de 

Nova Xavantina-MT, solteiro(a), vendedora, Telefone 96621767. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal na presente ação penal que a Justiça Pública move em face de 

DIRLAINE CUNHA VIDAL, para condená-la a uma pena de 02 (dois) anos 

de reclusão e ao pagamento de valor correspondente a 10 (dez) 

dias-multa, por infração ao artigo 155, § 4o, inciso II, do Código 

Penal.Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de 

liberdade por uma pena de prestação pecuniária a uma entidade com 

destinação social, a ser indicada pelo Juízo da Execução, no valor 

correspondente a 01 (um) salário-mínimo, e uma multa equivalente a 10 

(dez) dias-multa, sem prejuízo da multa já fixada.O valor do dia-multa, em 

face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à 

situação econômica da ré, será calculado no valor unitário mínimo, isto é, 

1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente, atualizado desde a data da 

infração, nos termos do § 2º do artigo 49 do Código Penal (TACrSP, RT 

628/338).Nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o 

regime ABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, 

em caso de descumprimento da obrigação imposta. Tendo em vista que a 

acusada encontra-se em liberdade e que não estão presentes os 

requisitos autorizadores da decretação de prisão preventiva, concedo-lhe 

o direito de assim permanecer, em caso de interposição de recurso.Após 

o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados. Custas ex 

lege.P.R.I.Ribeirão Cascalheira, 25/02/2015.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 

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, Thiago Afonso Carolo 

Teichmann, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 25 de setembro de 2018

Valcir Francisqueti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31523 Nr: 1661-71.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO DIAS RODRIGUES, Cpf: 

02734522152, Rg: 1888854-2, Filiação: Geraldo de Oliveira Rodrigues e 

Mariene Alves Dias, data de nascimento: 25/08/1982, brasileiro(a), natural 

de Ribeirão Cascalheira-MT, solteiro(a), braçal. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal 

que a Justiça Pública move contra RENATO DIAS RODRIGUES, para 

condená-lo a uma pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento do 

valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 180, 

caput, do Código Penal;Com fulcro no artigo 44, §2º, do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por uma multa, equivalente a 10 

(dez) dias-multa, sem prejuízo da multa já fixada.Diante da inexistência de 

informações sobre a situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no 

mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à 

época do crime, devidamente corrigido até a data do efetivo 

pagamento.Nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, em caso de 

descumprimento injustificado da restrição imposta, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME 

ABERTO.Concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, em razão da 

natureza da pena e, também, porque assim permaneceu durante toda a 

instrução processual.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu 

no rol dos culpados.Custas “ex lege”.P.R.I.Ribeirão Cascalheira, 13 de 

fevereiro de 2015.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 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, Thiago Afonso Carolo 

Teichmann, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 25 de setembro de 2018

Valcir Francisqueti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52358 Nr: 1342-77.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Por oportuno, NOMEIO como defensor dativo o CÉSAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA (OAB/MT 21.373), para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal. Destaco que os honorários advocatícios 

serão fixados ao final do presente, em sentença, de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.

Altere-se no Sistema Apolo o nome do advogado do réu.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado PAULO RICARDO DA SILVA, neste 

processo, para apresentação de memorias finais, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, nos termos do artigo 403, § 3º do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44958 Nr: 1375-04.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 1375-04.2017.811.0052 – Código 44958

Vistos etc.,

Defiro “in totum” a cota Ministerial de ref. 64, pelo que DETERMINO que a 

equipe multidisciplinar deste Juízo realize estudo psicossocial, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, com a vítima L. P. de M., no sentido de identificar se 

houve alterações emocionais ou comportamentais incomuns à faixa etária 

da menor em virtude dos fatos apurados nos autos e outros quesitos que 

a equipe técnica entender necessário.

Com o aporte do estudo, dê-se VISTA sucessiva ao Ministério Público e à 

Defesa para apresentarem Memoriais Finais, no PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, nos termos do art. 403, §3º do Código de Processo Penal.

Após, CONCLUSOS para prolatação de sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55400 Nr: 3246-35.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geçele Medeiros Machado de 
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Oliveira - OAB:MT - 18315/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 55400)

Vistos etc.,

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que:

 1) INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA, na pessoa do seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS e nos próprios autos, impugnar a execução, 

como incidente a estes próprios autos ou manifestar concordância com os 

cálculos apresentados.

2) NÃO APRESENTADA IMPUGNAÇÃO ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

desde já o homologo e determino a EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição 

Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo para proceder o 

pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

3) HAVENDO IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE 

a parte exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, com o sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 10303 Nr: 901-48.2008.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Corinto Nunes, Zenilda Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Brighenti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Moura Borges - 

OAB:839, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11802, Irajá Rezende 

de Lacerda - OAB:11.987 MT, Jose Carlos Rezende - OAB:9146/MT, 

José Esteves de Lacerda filho - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atila Silva Gattass - 

OAB:2308/MT, Carlos Roberto dos Santos - OAB:MT - 5701-A

 Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque demonstrou qual o(a) 

obscuridade e contradição, DOU PROVIMENTO/ACOLHO para que onde 

constou requerido como responsável pelo adiantamento e ônus da perícia 

deve ser lido parte autora/requerente, ou seja, a proposta de honorários, 

às expensas da parte autora/requerente, quem deverá depositar 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários para início das atividades e 

o restante ao final quando da entrega do laudo pericial, assim como dizer a 

parte autora/requerente, no prazo, porque sob sua responsabilidade e, 

portanto, não havendo discrepância quanto ao valor, determino ao 

autor/requerente o depósito do respectivo valor em juízo, devendo a 

apresentação do laudo ocorrer a contar do depósito dos honorários pelo 

autor/requerente. Por fim, porque presente nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, antes de indeferir o pedido, DETERMINO a intimação da parte 

para que comprove efetivamente a insuficiência de recursos para pagar 

as custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem 

prejuízo próprio ou de sua família – NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, caput. 

Sem prejuízo disso, caso ainda não realizado, DETERMINO que oficie ao 

Departamento da Conta Única para a vinculação do valor depositado para 

realizar perícia em 2008, o qual, aparentemente, não foi levantado por 

qualquer das partes e será utilizado para custear o perito atual. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51518 Nr: 906-21.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo n.º 906-21.2018.811.0052 – Código: 51518

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de LUIZ 

CARLOS SANTOS, condenado às penas objetos desta execução.

Realizado o cálculo de pena (ref. 35), tanto a defesa (ref. 43), como o 

MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 45), manifestaram-se pela homologação do 

cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Levando-se em conta a concordância do Ministério Público e da Defesa 

com o novo cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e jurídicos 

efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no presente 

executivo.

 Com base no art. 303 da CNGC e na tabela da OAB, FIXO os honorário 

advocatício dos advogados em 2 URH, que perfazem a quantia de R$ 

1.793,01 (mil, setecentos e noventa e três reais e um centavo).

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado Dr. 

ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT 22.398/O

Aguarde-se o regular cumprimento da pena até que o recuperando tenha 

direito a algum eventual benefício.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38451 Nr: 98-84.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio de Lima Rio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Célia Sabioni 

Lourimier - OAB:MT - 9.087

 Processo n.º 98-84.2016.811.0052 – Código: 38451

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

PAULO SERGIO DE LIMA RIO, condenado às penas objetos desta 

execução.

Apresentado o atestado de escolaridade do reeducando (ref. 127), 

realizou-se novo cálculo, considerando-se as horas estudadas para fins 

de remição (ref. 139).

Tanto a defesa (ref. 144), como o MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 148), 

manifestaram-se pela homologação do cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Levando-se em conta a concordância do Ministério Público e da Defesa 

com o novo cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e jurídicos 

efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no presente 

executivo.

 Aguarde-se o regular cumprimento da pena até que o recuperando tenha 

direito a algum eventual benefício.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42081 Nr: 2072-59.2016.811.0052

 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): Ronnie de Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT - 

11.340-A, Flávia Bumlai Alves Pinto - OAB:17300/B

 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 manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32644 Nr: 1105-19.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite Alves de Oliveira, Margarida Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 no prazo de 30 dias, pugnar o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32379 Nr: 839-32.2013.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSG, MCdSF, JWdSF, CdSF, CJdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12950 Nr: 791-78.2010.811.0052

 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: Angelina Pereira do Carmo Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11109 Nr: 445-64.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neyde Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, ou ratificar as já existentes no presente feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o silêncio ser interpretado como desinteresse 

na produção de outras provas e, consequentemente, encerramento da 

fase de instrução probatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12943 Nr: 784-86.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlucia de Jesus, João Gabriel de Jesus Morara, 

Jhonata Levino de Jesus Morara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, ou ratificar as já existentes no presente feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o silêncio ser interpretado como desinteresse 

na produção de outras provas e, consequentemente, encerramento da 

fase de instrução probatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55211 Nr: 3144-13.2018.811.0052

 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: Ivani Rodrigues de Oliveira, Espólio de Antonio 

Figueiredo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Plínio Samaclay de Lima Moran 

- OAB:MT - 5468, Suérika Maia de Paula Carvalho - OAB:MT - 6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., (...) Verifico que a situação posta pela parte requerente se 

enquadra em conflito coletivo dentro do Estado de Mato Grosso, de forma 

que DECLINO A COMPETÊNCIA para a 2ª Vara Cível – Vara Especializada - 

Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – TJMT. Diante do exposto, 

DETERMINO a remessa dos autos para 2ª Vara Cível – Vara Especializada 

- Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – TJMT, com minhas homenagens 

e cautelas de estilo. Caso aquele juízo não esteja de acordo com este 

posicionamento, desde já suscito o conflito negativo de competência ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fulcro nos artigos 951 

a 959 do CPC. CUMPRA-SE. AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41630 Nr: 1743-47.2016.811.0052

 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: Josefa Paula de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Ziagua de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38617 Nr: 180-18.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Certifico e dou fé que, em contato telefônico com esta escrivania a Sra. 

Silvane Ferrari, informou que a perícia médica foi designada para o dia 

4/10/2018, às 07:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42617 Nr: 228-40.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora informou que pretende produzir prova pericial médica (ref. 

26), bem como a designação de prova testemunhal.Defiro o pedido o 

pedido de prova pericial. Quanto à necessidade ou não da prova 
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testemunhal, postergo a análise de sua pertinência para após a juntada 

dos laudos.Por todo exposto:1)NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de 

Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone 

profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e juntada do 

laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, bem os seguintes 

quesitos do juízo:a)O periciando apresenta deficiência física ou mental? 

b)Se a resposta da pergunta anterior for positiva, qual ou quais 

deficiências o periciado apresenta?c)O periciando encontra-se 

incapacitado para todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de 

prover ao próprio sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 

anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07).d)A incapacidade para o trabalho é 

permanente? Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito 

dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07).e)Sendo portadora de alguma doença, é possível estimar as 

datas prováveis do início e do término?f)O grau de incapacidade do 

periciado é parcial ou total? A incapacidade e temporária ou permanente?

g)O periciado 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? (Considera-se impedimento de 

longo prazo aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) 

anos)h)O periciado necessita de intervenção cirúrgica? 2)FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 2º, IV, 

da Resolução CNJ nº 232/2016.3)INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo para ciência de sua nomeação e aceitação do

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51365 Nr: 838-71.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adadilson de Oliveira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR ADADILSON DE 

OLIVEIRA TERTULIANO pelos crimes previstos nos artigos 129, caput, e 

345, caput, ambos do CP. Resolvido o mérito, passo à 

individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5º, XLVI -, 

fazendo-a de acordo com as conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, 

arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 

59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias 

atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de 

aumento” - CP, art. 68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47429 Nr: 2696-74.2017.811.0052

 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): Jones Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ferramosca Netto 

- OAB:6409

 Código 47429Vistos etc.,Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 

RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO proposta pelo 

Ministério Público em desfavor de Jonas Pereira de Souza, todos 

qualificados nos autos.(...) Assim, havendo indícios de prática de atos 

ímprobos, o recebimento da inicial é medida que se impõe. Portanto, por 

haver indícios da existência do ato de improbidade administrativa, bem 

como pela adequação da via eleita pelo autor e não ser o caso de 

improcedência da ação, RECEBO a petição inicial, o que faço com fulcro 

no art. 17, § 8º, da Lei nº. 8.429/92.CITE-SE a parte requerida, para, no 

prazo de 15 (quinze dias), querendo, contestar a ação (art. 17, § 9º da Lei 

nº. 8.428/92).Decorrido o prazo acima, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público 

para, querendo, apresentar impugnação a contestação.Após, voltem-me 

conclusos.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48055 Nr: 2970-38.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonanides Rocha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 48055)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 14/02/2019, às 16h00min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

DEFIRO o pedido de ref. 23 e determino que RETIFIQUE o nome da autora 

conforme pugnado.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49584 Nr: 41-95.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 49584)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 14/02/2019, às 15h30min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49571 Nr: 36-73.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derly Ferreira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 49571)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 14/02/2019, às 15h00min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42719 Nr: 262-15.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Emanoelly Pessoa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 42719)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 14/02/2019, às 14h30min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38355 Nr: 39-96.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Severino Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 38355)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 14/02/2019, às 13h45min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39742 Nr: 692-98.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 39742)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 14/02/2019, às 13h00min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38780 Nr: 270-26.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 38780)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 31/01/2019, às 14h00min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38470 Nr: 109-16.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 38470)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 31/01/2019, às 13h00min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38783 Nr: 272-93.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidiana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 (Código: 38783)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 31/01/2019, às 17h00min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38887 Nr: 314-45.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Rodrigues Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 38887)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 31/01/2019, às 16h30min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38549 Nr: 145-58.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 38549)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 31/01/2019, às 14h00min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38488 Nr: 120-45.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Anacleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 38488)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 31/01/2019, às 15h30min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 40404 Nr: 1022-95.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Gomes Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 40404)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 31/01/2019, às 15h00min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 39020 Nr: 374-18.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy de Moura Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 39020)

Vistos etc.,

DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 31/01/2019, às 14h30min, devendo as 

partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da parte 

autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54265 Nr: 2543-07.2018.811.0052

 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: Sonia Maria de Oliveira Merotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, por todo exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR/ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA vindicada. NOTIFIQUE-SE a AUTORIDADE 

APONTADA COMO COATORA para que, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

preste as informações necessárias, nos termos do artigo 7ª, I, da Lei 

12.016/2009. CIENTIFIQUE do feito o órgão de representação judicial da 

PESSOA JURÍDICA INTERESSADA, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme determina o 

artigo 7º, inciso II e o art. 12 da Lei 12.016/2009. Transcorrido o prazo da 

AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA prestar as informações, 

DÊ-SE vistas ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para opinar, DENTRO DO PRAZO 

IMPRORROGÁVEL DE 10 (DEZ) DIAS, nos termos do artigo 12, “caput”, da 

Lei do Mandado de Segurança. Com ou sem o parecer do Ministério 

Público, façam-me os autos CONCLUSOS para a decisão. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64514 Nr: 300-24.2016.811.0032

 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: Helena Cristina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maysa Rafaela Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:OAB/MT 9022

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade da contestação.

Estando tempestiva, desde logo intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação; caso contrário, voltem-me os autos 

conclusos averiguação da possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61905 Nr: 1357-14.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedalva da Mota Liceras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 

7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o dispositivo contido na 

sentença de ref.26 não fora cumprido pela secretaria desta Vara. Desta 

feita, cumpra-se imediatamente com as determinações ali contidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18643 Nr: 1317-47.2006.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseneide Lemes Figueiredo.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Paulino de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes e, 

por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Expeça-se Alvará em favor do requerido.

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.: 1785 Nr: 240-47.1999.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Prudente de Mello rep.pela invent. Elena 

C.Prudente de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judino Figueiredo Loureiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Silvério da Silva - 

OAB:11.2892/MT, Nelson Feitosa Jr. - OAB:8.656, Roberto Antunes 

Barros - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Anita Mesacasa - 

OAB:2.963-A, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19809/O

 DECISÃO

Vistos.

À vista de petição de fls. 351/354, Intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 5204 Nr: 2130-50.2001.811.0032

 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: Sônia Edwirges Barros Martins, Charkley Moreira 

Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Anita Mesacasa - 

OAB:2.963-A, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araujo - OAB:OAB/MT 

9.098, Ronan Botelho - OAB:17641, Ronei Augusto Duarte - 

OAB:4420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das informações prestadas pela Fazenda Pública à fl. 652, 

intime-se a parte autora para informar se percebeu os valores retroativos 

atinente aos proventos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64726 Nr: 375-63.2016.811.0032

 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: PAULO FERNANDO MUHLBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DE SIQUEIRA, Milton David da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

antecipação da tutela pleiteada pela parte requerida, mantendo incólume a 

decisão anterior, o que faço com arrimo no art. 300 do Código de 

Processo Civil.Intime-se a parte autora para que apresente impugnação à 

contestação e contestação à reconvenção.Em seguida, promova-se nova 

intimação da parte requerida para apresentar impugnação à contestação 

da reconvenção.Considerando o teor da petição de ref. 117, e da certidão 

de ref. 112, determino o imediato cumprimento do mandado de 

reintegração de posse deferido nestes autos, podendo se valer o oficial 

de justiça, se necessário, de força policial para seu devido 

cumprimento.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 27 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55834 Nr: 703-61.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentino Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:7438, Cássio Felipe Mioto - OAB:OAB/MT 7252

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o pleito da parte Exequente 

a fim de determinar a expedição de Mandado de Penhora e Avaliação do 

bem imóvel tombado sob a matrícula n.º 7805 do CRI da Comarca de 

Rosário Oeste, devendo, na mesma oportunidade, ser a parte executada 

intimada para, querendo, impugnar a penhora.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, intime-se a parte 

Exequente para requerer o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81426 Nr: 1364-98.2018.811.0032

 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: Antonio Leandro Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos 

Souza - OAB:OAB/MT 15097-B, Rafael Anderson da Silva Santos - 

OAB:19.525

 CERTIFICO qu a audiência de conciliação foi realizada na data de 

31/julho/2018 e não houve acordo. CERTIFICO ainda que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal assim sendo, nos termos da Legislação 

vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora a impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51803 Nr: 1959-10.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanir Caldas da Silva, Juraci Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 680 de 704



OAB:OAB/MT 9708-A, Odiney V. do Prado Junior - OAB:Estagiário

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a pesquisa Bacenjud infrutífera, nos termos da 

Legislação vigente e Provimento 56/2007 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora a manifestar- se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63608 Nr: 2029-22.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Zupa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Visando dar regular processamento ao feito, verifico que a parte autora 

não foi intimada para querendo, impugnar a contestação. Posto isto, 

determino a imediata intimação da parte autora para querendo, impugnar a 

contestação, no prazo legal.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

benefício previdenciário em tela. Desde já, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 16h40min.Ressalto 

que as testemunhas que deporão em juízo deverão comparecer 

independentemente de intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às ProvidênciasRosário Oeste/MT, 

27 de setembro de 2018. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78187 Nr: 4130-61.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovania Elza Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:OAB/MT 8477 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Cuida-se de Pedido de Reconsideração manejado JOVANIA ELZA 

TEIXEIRA DA SILVA visando ver reformada a decisão que indeferiu a 

petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Assevera a parte postulante que o procedimento escolhido é adequado, 

uma vez que se objetiva com a presente execução, dar efetividade a 

sentença proferida nos autos de ação coletiva.

Pois bem.

Analisando detidamente os fundamentos invocados, verifico que assiste 

razão à parte autora, notadamente porque é certo que a execução 

individual de sentença coletiva exige o manejo de ação própria, a fim de 

apurar o “quantum debeatur”.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, fazendo uso do juízo de 

retratação que me confere o art. 331 do CPC, RECONSIDERO a decisão 

anterior a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Por consectário, considerando que o cumprimento da obrigação contida na 

sentença se dá por meio de cumprimento de sentença, RECEBO a petição 

sub examine, que tramitará segundo o rito especial do artigo 534 e 

seguintes do CPC.

DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça.

Intime-se a parte Executada, na forma do artigo 535 do CPC, a qual poderá 

impugnar a execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios 

autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

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.: 28292 Nr: 1173-97.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. B. Cardoso, Lindinalmo Barcelos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalto Sales de Matos 

Junior - OAB:14603

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em face de CRISTINO MILITINO DE OLIVEIRA e OUTRO, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Aportou aos autos à fl. 123, petitório da parte exequente pleiteando 

extinção do processo executivo uma vez que obteve a satisfação do 

integral do crédito exequendo.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Nos termos do que vaticina o art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo de execução quando a obrigação for satisfeita. 

Vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, noticiando a parte exequente que obteve a satisfação do crédito, 

impõe-se reconhecer a necessidade de arquivamento dos presentes 

autos, julgando extinta a presente execução, com fundamento no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o presente 

demanda, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC e, por conseguinte, 

determino o imediato arquivamento do feito com as anotações e baixas 

necessárias.

Proceda-se à baixa de eventuais penhoras realizadas nos autos, 

expedindo, se necessário, o respectivo alvará.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80163 Nr: 600-15.2018.811.0032

 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: CLEONICE FIRMINO SOBRINHO

 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:

 Posto isto, determino a imediata intimação do Expert para atuar no feito, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento, informando 

data para realização da respectiva perícia médica, para, em seguida 

apresentar laudo médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo 

impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos autos.Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Com a 

chegada do laudo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito do juízo, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às ProvidênciasANEXO - QUESITOS UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50584 Nr: 501-55.2012.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Bispo de Santana
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - 

OAB:OAB/MT 11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 

16.016-0

 Vistos.

Renove-se a intimação dos patronos constituídos pelo réu a fim de que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentem as alegações finais, sob pena de 

comunicação à OAB/MT e destituição por abandono, inclusive com 

aplicação de multa (art. 265, do CPP).

Decorrido o prazo supra sem apresentação das alegações finais, 

determino a adoção das providências já indicadas acima, intimando-se o 

réu pessoalmente para que constitua novo advogado, ou informe a 

impossibilidade financeira de constituir, oportunidade em que devem os 

autos ser encaminhados à DPE para patrocínio dos interesses do réu.

Após a apresentação das alegações finais, conclusos para sentença.

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.: 79143 Nr: 104-83.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Antonio Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, na 

pessoa de rep. Exmo. Sr. João Antonio da Silva Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:OAB/MT 8477 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Considerando que o cumprimento da obrigação contida na sentença se dá 

por meio de cumprimento de sentença, RECEBO a petição sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do artigo 534 e seguintes do CPC.

DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça.

Intime-se a parte Executada, na forma do artigo 535 do CPC, a qual poderá 

impugnar a execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios 

autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

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.: 79132 Nr: 99-61.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerzira Maria da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, na 

pessoa de rep. Exmo. Sr. João Antonio da Silva Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:OAB/MT 8477 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Considerando que o cumprimento da obrigação contida na sentença se dá 

por meio de cumprimento de sentença, RECEBO a petição sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do artigo 534 e seguintes do CPC.

DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça.

Intime-se a parte Executada, na forma do artigo 535 do CPC, a qual poderá 

impugnar a execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios 

autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

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.: 79093 Nr: 78-85.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana de Souza Pereira Berto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, na 

pessoa de rep. Exmo. Sr. João Antonio da Silva Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:OAB/MT 8477 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Considerando que o cumprimento da obrigação contida na sentença se dá 

por meio de cumprimento de sentença, RECEBO a petição sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do artigo 534 e seguintes do CPC.

DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça.

Intime-se a parte Executada, na forma do artigo 535 do CPC, a qual poderá 

impugnar a execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios 

autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

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.: 79080 Nr: 68-41.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erdinete Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, na 

pessoa de rep. Exmo. Sr. João Antonio da Silva Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:OAB/MT 8477 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Considerando que o cumprimento da obrigação contida na sentença se dá 

por meio de cumprimento de sentença, RECEBO a petição sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do artigo 534 e seguintes do CPC.

DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça.

Intime-se a parte Executada, na forma do artigo 535 do CPC, a qual poderá 

impugnar a execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios 

autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

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.: 79078 Nr: 67-56.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, na 

pessoa de rep. Exmo. Sr. João Antonio da Silva Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:OAB/MT 8477 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.
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Considerando que o cumprimento da obrigação contida na sentença se dá 

por meio de cumprimento de sentença, RECEBO a petição sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do artigo 534 e seguintes do CPC.

DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça.

Intime-se a parte Executada, na forma do artigo 535 do CPC, a qual poderá 

impugnar a execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios 

autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

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.: 77448 Nr: 3774-66.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Helena Pereira de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste, através de seu 

representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:OAB/MT 8477 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Considerando que o cumprimento da obrigação contida na sentença se dá 

por meio de cumprimento de sentença, RECEBO a petição sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do artigo 534 e seguintes do CPC.

DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça.

Intime-se a parte Executada, na forma do artigo 535 do CPC, a qual poderá 

impugnar a execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios 

autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

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.: 77375 Nr: 3735-69.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanuza de Araújo Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, na 

pessoa de rep. Exmo. Sr. João Antonio da Silva Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:OAB/MT 8477 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Considerando que o cumprimento da obrigação contida na sentença se dá 

por meio de cumprimento de sentença, RECEBO a petição sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do artigo 534 e seguintes do CPC.

DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça.

Intime-se a parte Executada, na forma do artigo 535 do CPC, a qual poderá 

impugnar a execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios 

autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

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.: 77373 Nr: 3733-02.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Aperecida Venâncio Lahr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, na 

pessoa de rep. Exmo. Sr. João Antonio da Silva Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:OAB/MT 8477 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Considerando que o cumprimento da obrigação contida na sentença se dá 

por meio de cumprimento de sentença, RECEBO a petição sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do artigo 534 e seguintes do CPC.

DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça.

Intime-se a parte Executada, na forma do artigo 535 do CPC, a qual poderá 

impugnar a execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios 

autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

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.: 73255 Nr: 1536-74.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE DA SILVA TEIXEIRA - ME, Jucilene da Silva 

Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itapitanga Indústria de Cimento de Mato Grosso 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1536-74.2017.811.0032

Código n.º 73255

Vara Única

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formulado por JUCILENE DA 

SILVA TEIXEIRA-ME (CNPJ n° 09.675.049/0001-19), em face de 

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A (CNPJ n° 

04.869.392/0002-61), ambos devidamente qualificados nos autos.

Aportou aos autos pedido formulado pela parte Exequente para fins de 

penhora e avalição de imóvel de propriedade da parte Executada que, 

embora citada, deixou transcorrer o prazo para pagamento do montante 

devido.

Pois bem. DEFIRO o pleito da parte Exequente a fim de determinar a 

expedição de Mandado de Penhora e Avaliação do bem imóvel tombado 

sob a matrícula n.º 9098 do CRI da Comarca de Rosário Oeste, devendo, 

na mesma oportunidade, ser a parte executada intimada para, querendo, 

impugnar a penhora no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, intime-se a parte 

Exequente para requerer o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 27 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84397 Nr: 3101-39.2018.811.0032

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Henrique Lopes Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos 

fundamentos alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão 

que a decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de 

Processo Penal.Ciência ao MPE.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Ciência ao MPE.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 27 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84962 Nr: 3390-69.2018.811.0032

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO AGNALDO DA SILVA, Alternativa Assessoria 

Contabil, Administrativa e Tributária Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de R.Oeste-MT.,João Antonio 

da Silva Balbino, Maxmar Cezar Souza, Laura Oliveira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Ante exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DENEGO 

LIMINARMENTE a segurança requestada, o que faço com arrimo no art. 14, 

§ 4º, da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, I e IV, do Código de Processo 

Civil.Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, nos 

termos da lei, deferindo-lhes, contudo, o benefício da gratuidade de 

justiça.Sem condenação em honorários advocatícios, conforme 

estabelece o art. 25, da Lei nº 12.016/2009.Intime-se. Após, o trânsito em 

julgado, arquive-se.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67015 Nr: 1266-84.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Arquaz Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Silo da Conceição Filho 

- OAB:OAB/MT 18.061-O

 Vistos.

Inicialmente, decreto a revelia do acusado, com base no art. 367 do CPP, 

eis que, mesmo intimado e ciente da data de audiência (ref. 67), não 

compareceu e tampouco apresentou justificativa até o início da audiência.

Defiro a substituição do advogado Dr. Júlio pelo advogado Dr. Carlos 

Alberto Silva, somente para o ato, para defesa do acusado.

Aguarde-se o retorno da Carta Precatória expedida à Cuiabá, devidamente 

cumprida.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público e à defesa nomeada, 

sucessivamente, para apresentarem alegações finais. Em seguida, 

conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73587 Nr: 1740-21.2017.811.0032

 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: JSdA, AGAM(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22.947

 Vistos.

Considerando que a Defensoria Pública já assiste a parte exequente na 

presente demanda, NOMEIO como advogada dativa para atuar em defesa 

da parte executada o causídico Dr. LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ – OAB/MT 22.947.

 Desde já, fixo a título de honorários advocatícios, o equivalente a 05 

(cinco) URH’s, conforme prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos 

Advogados/Seccional Mato Grosso, a qual deverá ser intimada para 

acompanhar o feito.

Advirto que a certidão de honorários deverá ser expedida tão somente 

após o exaurimento da atividade judicante para a qual fora nomeada a 

causídica.

Intime-a, pessoalmente, da presente nomeação, para as providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80552 Nr: 817-58.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenil Benedito Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Considerando a ausência da Defensoria Pública (Ofício nº 

213/2018/GMSS/DPEMT-RO), nomeio como defensor dativo para o ato a 

advogada FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ – 15910– OAB/MT e 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao mesmo, nos termos do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94, os 

quais fixo em 04 (quatro) URH, em virtude de sua atuação no processo, 

em consonância com a Resolução n. 96/2007 do Conselho da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso. Expeça-se certidão de 

honorários.

Estando encerrada a instrução processual, abram-se vista dos autos ao 

Ministério Público, inclusive para se manifestar sobre o pedido de 

revogação da prisão, bem como para apresentar alegações finais.

 Após, voltem-me conclusos com URGÊNCIA para apreciação do pedido 

de revogação da prisão.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27246 Nr: 327-80.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Pereira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Henrique Florencio 

de Lima - OAB:OAB/MT 14.266-B

 Vistos.

Analisando os autos vejo que tanto as testemunhas quanto o réu residem 

fora da comarca de Rosário Oeste, já tendo sido expedida carta precatória 

para a inquirição de GREGORY SILVA RIBEIRO SANDOVAL e VIRGILIO 

JOSÉ CORLETT DA SILVA, estando no aguardo de realização de 

audiência. Com relação à testemunha LUCIANA CASTILHO DA SILVA, há 

informações nos autos de que mudou-se pra Cuiabá/MT. Sabendo que se 

trata de policial civil, expeça-se carta precatória para sua inquirição 

naquela comarca, a qual poderá ser encontrada através da Corregedoria 

Geral da Policia Civil, a fim de que seja inquirida sobre os fatos em 

apuração.

Com relação ao réu, cumpra-se a decisão de ref.19, expedindo-se carta 

precatória para seu interrogatório na comarca de Rondonópolis/MT.

Intime-se a defesa da expedição das referidas missivas.

Com o retorno das cartas precatórias devidamente cumpridas, abra-se 

vista dos autos as partes para apresentarem alegações finais no prazo 

legal, iniciando-se pelo Ministério Público. Após, conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 82380 Nr: 2021-40.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dion Wesley Felicio Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando a ausência da Defensoria Pública (Ofício nº 

213/2018/GMSS/DPEMT-RO), nomeio como defensor dativo para o ato o 

advogado LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ – OAB/MT nº 22947 e 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao mesmo, nos termos do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94, os 

quais fixo em 04 URH, em virtude de sua atuação no processo, em 

consonância com a Resolução n. 96/2007 do Conselho da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso. Expeça-se certidão de 

honorários.

Quanto ao pedido de revogação da prisão, indefiro, eis que a situação 

fática não se alterou, havendo indícios robustos de materialidade e autoria, 

bem como a risco de reiteração delitiva, pelo que se observa dos 

antecedentes do acusado.

Aguarde-se o cumprimento das cartas precatórias expedidas, devendo a 

secretaria diligenciar para seu rápido cumprimento. Com o retorno das 

missivas, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, em seguida a 

Defensoria Pública, para que apresentem suas alegações finais. Após, 

conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83072 Nr: 2419-84.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Saturnino dos Santos (menor), Rodrigo 

Máximo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/O, Moacir Almeida de Freitas - OAB:727

 Vistos.

Inicialmente, homologo a desistência das testemunhas formulada pela 

defesa do réu Daniel.

Estando encerrada a instrução processual, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público, para manifestação quanto ao pedido de revogação da 

prisão preventiva, bem como para que apresente as alegações finais, tudo 

no prazo de 05 dias. Em seguida venham conclusos para decisão acerca 

do pedido de revogação da prisão.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61144 Nr: 1055-82.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDO DE LARA, Valentino Carmo da Silva, 

Roberta Margarida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, NOMEIO como leiloeiro judicial 

Oficial o Sr. Flares Aguiar da Silva, com endereço na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, n.º 1.836, sala 607, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, CEP 78050-000, para fins de designar datas para realização 

das hastas públicas (1ª e 2ª praças), cumprindo-se as formalidades 

legais, autorizando-o, desde já, a promover a ato em tela por meio 

exclusivamente eletrônico.

Em seguida, expeça-se o edital para afixação no lugar de costume e 

publicação, fazendo-se constar a existência de eventual ônus.

Em observância ao disposto no item 6.7.51 da CNGC e art. 24, parágrafo 

único do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de comissão, o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, que deverá 

ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro 

honorário em 2,5% (dois e meio por cento).

Frise-se, a propósito, que na hipótese de não realização da hasta pública 

em razão de pedido oriundo das partes, acordo ou quitação do débito 

executado, será devido ao leiloeiro tão-somente o percentual de 2,5% de 

comissão sobre o valor da avaliação a ser pago pela parte executada.

Intimem-se o Exequente, os devedores e o leiloeiro.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80330 Nr: 693-75.2018.811.0032

 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: AAdAP, PGLDP(, PVADA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 CERTIFICO que a contestação é tempestiva assim sendo, nos termos da 

Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora a impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73451 Nr: 1645-88.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Aparecido Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, REJEITO liminarmente os 

embargos à execução opostos, sem conhecer-lhe do mérito, o que faço 

com arrimo no art. 918, II do Código de Processo Civil.Ato contínuo, DEFIRO 

o pedido de penhora de ativos financeiros por meio do Sistema Bacenjud, 

oportunidade em que promovo a juntada aos autos do respectivo 

espelho.Localizados ou não numerários na conta da parte executada, 

intime-se a parte Exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 27 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65568 Nr: 700-38.2016.811.0032

 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: Douglas Carvalho Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Estfe da Silva, Alcilene Estfe da Silva, 

Ueliton Estfe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elke Regina Armenio Delfino 

Max - OAB:7562, Valdineide Ovidio da Silva Dias - OAB:12803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 52,00, 

ou oferecere meios legais, para ao cumprimento do mandado nos Bairros 

de Rosário Oeste, 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 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26946 Nr: 80-02.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oeleson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 Vistos.

Inicialmente, homologo a desistência das testemunhas ora indicadas pelas 

partes.

Analisando os autos vejo que quanto à testemunha FRANK ROBERTO 

VELASCO, há informações de que mudou-se pra Cuiabá/MT. Diante disso, 

expeça-se carta precatória no endereço indicado em manifestação 

ministerial de fl.125, para sua inquirição naquela comarca, a fim de que 

seja inquirida sobre os fatos em apuração.

Com o retorno da carta precatória devidamente cumprida, abra-se vista 

dos autos as partes para apresentarem alegações finais no prazo legal, 

iniciando-se pelo Ministério Público. Após, conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70311 Nr: 2814-47.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19125, EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:19773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a requerida CLAUDIA BOABAID DA SILVA não foi 

encontrada, conforme certidão do Oficial de Justiça de ref.59, assim 

sendo intimo a parte autora para manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27373 Nr: 1839-35.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maturina Rosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte requerida apresentou contestação às fls. 103/117, pugnando pela 

improcedência do pedido e se eventualmente procedente o pedido, que se 

aplica o principio da eventualidade nos termos constantes às fls. 

116verso.Com efeito, insta salientar que em consequéncia, a requerida 

deverá suportar as custas processuais e os honorários advocaticios, os 

quais devem ser arbitrados de acordo com os critérios do art. 82, § 2°, do 

NCPC, e em patamar condizente com a atividade profissional da 

advocacia.Assim, não há preliminar a ser apreciada.Partes legitimas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existéncia da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

beneficio 1m-evidenciado em tela. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir (se 

assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juizo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação, ACASO AINDA NÃO TENHAM 

APRESENTADO. Desde já, designo audiência de instrução e julgamen para 

o dia 20 de fevereiro de 2019 às 16h30min.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas deÀs Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27530 Nr: 1923-36.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte requerida apresentou contestação às fls. 141/145, pugnando pela 

improcedência do pedido e se eventualmente procedente o pedido, que se 

aplica o principio da eventualidade nos termos constantes às fls. 145.Com 

efeito, insta salientar que em consequência, a requerida deverá suportar 

as custas processuais e os honorários advocaticios, os quais devem ser 

arbitrados de acordo com os critérios do art. 82, § 2°, do NCPC, e em 

patamar condi7ente com a atividade profissional da advocacia.Assim, não 

há preliminar a ser apreciada.Partes legit imas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

beneficio previdenciário em tela.Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir (se 

assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juizo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação, ACASO AINDA NÃO TENHAM 

APRESENTADO. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 20 de fevereiro de 2019 às 15h30min.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.: 52773 Nr: 2096-89.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Beneficio Previdenciário - Aposentadoria por Idade 

(rural), ajuizada por FRANCISCA PINTO DA SILVA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, alegando, para tanto, ter 

preenchidos os requisitos para a concessão do referido beneficio 

previdenciário.

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito.

 Os autos foram sentenciados em 19/11/2013 (fls. 62/66) e a parte 

requerente manejou recurso de apelação contra a sentença que julgou 

improcedente pedido de concessão de beneficio previdenciário por 

entender ausente o interesse de agir ante o necessário prévio 

requerimento administrativo e em decisão a apelação foi parcialmente 

provida (fls.96/102).

No vertente caso, a autora devidamente intimada a manifestar, promoveu a 

juntada do requerimento administrativo indeferido pela Previdência Social 

pelos motivos constantes as fls. 111.

A parte requerida, devidamente intimada, deixou de apresentar 

contestação, conforme consta da certidão de fls. 114.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legitimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do beneficio previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 
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que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juizo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação, ACASO AINDA 

NÃO TENHAM APRESENTADO.

 Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

fevereiro 2018, às 14h30 min.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

As Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50675 Nr: 2242-67.2011.811.0032

 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: Benedito Caetano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Beneficio Previdenciário - Aposentadoria por Pensão 

Por morte, ajuizada por BENEDITO CAETANO DA SILVA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, alegando, para 

tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

beneficio previdenciário.

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito.

 Os autos foram sentenciados em 12/11/2013 (fls.68/72) e a parte 

requerida manejou recurso de apelação contra a sentença que julgou 

improcedente pedido de concessão de beneficio previdenciário por 

entender ausente o interesse de agir ante o necessário prévio 

requerimento administrativo e em decisão a apelação foi parcialmente 

provida (fls. 87/90).

No vertente caso, o autor devidamente intimado a manifestar, promoveu 

juntada do requerimento administrativo indeferido pela Previdência Social 

pelos motivos constantes as fls. 91.

A parte requerida apresentou contestação às fls. 100/105, pugnando pela 

improcedência do pedido.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legitimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do beneficio previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação, ACASO AINDA 

NÃO TENHAM APRESENTADO.

 Desde já, designo audiência de instrução e julgamentpara o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 15h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27531 Nr: 1924-21.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jercina Ana Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte requerida apresentou contestação às fls. 167/172, pugnando pela 

improcedência do pedido e se eventualmente procedente o pedido, que se 

aplica o principio da eventualidade nos termos constantes às fls. 172.Com 

efeito, insta salientar que em consequência, a requerida deverá suportar 

as custas processuais e os honorários advocaticios, os quais devem ser 

arbitrados de acordo com os critérios do art. 82, § 2°, do NCPC, e em 

patamar condizente com a atividade profissional da advocacia.Assim, não 

há preliminar a ser apreciada.Partes legit imas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

beneficio previdenciário em tela.Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir (se 

assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juizo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação, ACASO AINDA NÃO TENHAM 

APRESENTADO. Desde já, designo audiência de instrução e julgameo para 

o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h00min. Intime-se.Sem prejuízo 

numere-se corretamente os autos.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas destilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26464 Nr: 1352-65.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro de Oliveira Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte requerida apresentou contestação às fls. 141/145, pugnando pela 

improcedência do pedido e se eventualmente procedente o pedido, que se 

aplica o principio da eventualidade nos termos constantes às fls. 145.Com 

efeito, insta salientar que em consequência, a requerida deverá suportar 

as custas processuais e os honorários advocaticios, os quais devem ser 

arbitrados de acordo com os critérios do art. 82, § 2°, do NCPC, e em 

patamar condizente com a atividade profissional da advocacia.Assim, não 

há preliminar a ser apreciada.Partes legit imas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

beneficio previdenciário em tela. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir (se 

assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juizo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação, ACASO AINDA NÃO TENHAM 

APRESENTADO. Desde já, designo audiência de instrução e julgamepara o 

dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h30min. Intime-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas deÀs Providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-90.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BOECIO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 
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DO PROCESSO: 1000913-90.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: 

$16,945.98 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: Nome: BOECIO MARQUES DE 

SOUZA Endereço: RUA ELIZEU CORREA LEITE, S/N, LIXÁ, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB: 

MT0013654A Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: BANCO BMG 

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, 9 ANDAR, ITAIM 

BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: Advogado: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB: 

MG0063440A Endereço: SERGIPE, 1167, - DE 521/522 A 969/970, 

FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30130-171 Advogado: 

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB: MG0109730A Endereço: 

AFONSO PENA, 578, 16° ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 

59199-999 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência de CONCILIAÇÃO se 

realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/10/2018 Hora: 12:00 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIAS: a) No caso de audiência de conciliação e 

saneamento, a parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se 

representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), 

ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados 

os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 28 de setembro de 2018. Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-68.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE (ADVOGADO(A))

JULIA ROCHA GALVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000908-68.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

Nome: JULIA ROCHA GALVAO Endereço: qd. 05, 33, Altos do Leverger, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: MARILENE GALVAO FERREIRA DO 

VALE OAB: MT10132/O-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: Advogado: MAYARA BENDO LECHUGA OAB: 

MT0020191S Endereço: ANA BRASILIA, 705, LOTE 06, R. RITA VIEIRA, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79052-260 Advogado: DENNER DE BARROS 

E MASCARENHAS BARBOSA OAB: MT0013245S-A Endereço: 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1731, SALA 709, 7º ANDAR, 

BOSQUE DA SAUDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 DATA, HORÁRIO E 

LOCAL: A audiência de CONCILIAÇÃO se realizará no dia Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 04/10/2018 Hora: 12:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço 

acima indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIAS: a) 

No caso de audiência de conciliação e saneamento, a parte deverá 

comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado com 

poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. b) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de 

setembro de 2018. Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000358-73.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA (ADVOGADO(A))

VALDENIR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000358-73.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: 

$15,000.00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PETIÇÃO 

(241) REQUERENTE: Nome: VALDENIR SOARES DA SILVA Endereço: Rua 

Francisco Macário, s/n, Distrito de Varginha, STO ANTÔNIO LEVERGER - 

MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB: MT21847/O Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

Advogado: OZANA BAPTISTA GUSMÃO OAB: MT0004062A Endereço: 

SAO SEBASTIAO, 2198, - DE 2031/2032 A 2622/2623, POPULAR, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78045-400 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência de 

CONCILIAÇÃO se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/10/2018 Hora: 12:20 , 

no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIAS: a) No caso de 

audiência de conciliação e saneamento, a parte deverá comparecer 

pessoalmente ou fazer-se representar por advogado com poderes para 

transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, 

serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, 

decididas as questões processuais pendentes e deferidas às provas 

oportunamente requeridas. b) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de 

setembro de 2018. Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-58.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do retorno da Instância Superior.... Santo Antônio do 

Leverger, 28 de setembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-37.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

NEIDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes do retorno da Instância Superior.... Santo Antônio do 

Leverger, 28 de setembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13146 Nr: 875-60.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR ANTÔNIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIANO DA SILVA MAIA NETO, 

APARECIDA DONIZETE MAGIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO - OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 

10.041, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, VALERIANO DA SILVA 

MAIA NETO - OAB:MT 6184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:MT 6184

 AUTOS Nº 875-60.2006.811.0039

CÓDIGO 13146

Vistos em Correição.

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.

 Após, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, intime a 

parte requerida para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

Se não houver impugnação, deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela executada proceda ao 

pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se a multa 

prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem como, não 

incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 85, também 

do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62434 Nr: 1021-86.2015.811.0039

 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 FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16197 Nr: 680-70.2009.811.0039

 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: CLARICE CONCEIÇÃO DE CARVALHO MONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Autos nº. 680-70.2009.811.0039.

Código nº. 16197.

Vistos.

Considerando a certidão retro, expeça-se o necessário para o pagamento 

dos honorários periciais ao douto perito Dr. Reinaldo Prestes, no montante 

já vinculado aos autos, e, DETERMINO intimação da parte requerida para o 

depósito do remanescente, conforme estabelecido em r. decisão de folhs 

nº. 241, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73443 Nr: 2856-75.2016.811.0039

 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: MARCIO AMORIM BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO AMORIN BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, com fundamento na 

norma inserta no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

exordial a fim de nomear MÁRCIO AMORIM BEZERRA como curador de 

EVANDRO AMORIM BEZERRA, substituindo o curador anteriormente 

nomeada, já falecida. O curador ora nomeado deverá prestar 

compromisso definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 

do Código de Processo Civil.Em obediência ao disposto no art. 107 da LRP, 

art. 1.184 do citado digesto adjetivo e no art. 9.°, inciso III, do Código Civil, 

registre-se a presente sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais da Comarca e publique-a na imprensa local, se tiver, e na oficial 

(Diário da Justiça Eletrônico), por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias 

entre uma e outra publicação.Dispenso o curador ora nomeado de prestar 

caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens 

identificáveis do interditado, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, 

do Código Civil e 1.190 do Código de Processo Civil. Deve, contudo, 

prestar contas anualmente da gestão dos bens e/ou direitos do 

curatelado, sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma 

dos arts. 1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo 

civil.Preclusas as vias recursais e adotadas as providências supra, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.Publique-se.Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56766 Nr: 1538-28.2014.811.0039

 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: DEVAIR PAGANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 
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CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90456 Nr: 2894-19.2018.811.0039

 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: FFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2894-19.2018.811.0039

CÓDIGO 90456

Vistos em Correição.

Compulsando os autos determino que a parte autora proceda com a 

emenda da inicial para o fim de:

 a) Apresentar a Competência do Juízo, indicando com precisão a fim de 

que possa preencher os requisitos legais dos arts. 319 e 320 do CPC;

 b) Comprovar sua hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil, colecionando 

ao feito comprovante de renda, cópia de Carteira de Trabalho/CTPS, bem 

como, declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para o 

fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79088 Nr: 1840-52.2017.811.0039

 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: VANIR DE OLIVEIRA COSTA, LUIZ PAULO DE OLIVEIRA 

COSTA, EVANDRO CEZAR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A

 Vistos.

Dê-se vista a parte requerida para apresentar contrarrazões, na 

sequência encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89120 Nr: 2144-17.2018.811.0039

 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): CLÁUDIO JÚNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, LETÍCIA CAIRES GOMES - 

OAB:MT 25285/O

 Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte requerente, para que se manifeste 

quanto ao pleito em referencia n. 32, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89183 Nr: 2180-59.2018.811.0039

 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: EDÉZIO SANCORÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARTINS - OAB:MT 

23988-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2180-59.2018.811.0039

CÓDIGO 89183

Vistos em Correição.

Compulsando os autos determino que a parte autora proceda com a 

emenda da inicial para o fim de:

 a) Comprovar sua hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil, colecionando 

ao feito comprovante de renda, cópia da Carteira de Trabalho, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para o 

fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71994 Nr: 2158-69.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY TEÓFILO DE SOUZA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 Intimação do avogado do requerido para manifestar acerca do cálculo de 

pena retro.

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 046/2018-DF

O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

Considerando várias interrupções do fornecimento de energia elétrica pela 

Energisa;

Considerando que o sistema de rede, internet e sistemas do TJMT estão 

inoperantes;

 Considerando que foi devidamente aberto chamado via SDM nº 95053, 

sem resposta até o presente momento;

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Fórum Judicial desta Comarca de 
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Sapezal nesta data.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que vencem nesta data 

para o primeiro dia útil subsequente.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se a E. 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Sapezal/MT, 27 de setembro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77568 Nr: 1697-48.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU IAROSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Exequente através de seus procuradores, para 

retirar Nesta Secretaria Carta Precatória expedida para a Comarca de 

Tangará da Serra-MT, com comprovação nos autos da Distribuição da 

referida Carta Precatória naquela Comarca, no prazo de 10 (dez) dias,bem 

como efetuar o recolhimento das taxas de Distribuição através do site do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113304 Nr: 4044-15.2018.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ”Vistos, Verifico que não houve irregularidade na prisão do custodiado, 

bem como não existem indícios de tortura, agressão ou qualquer 

ocorrência acerca da atuação policial. Tendo em vista que se trata de 

cumprimento de mandado de prisão, verifico que não houve alteração 

fática suficiente para modificar a decisão de referência 12. Em que pese a 

louvável atuação dos patronos do indiciado, os documentos apresentados 

não ilidem a fundamentação que ensejou a decretação da segregação 

cautelar. ALIMENTE-SE O BNMP. Expeça-se ofício pleiteando vaga para 

recambiamento do segregado, eis que esta Comarca não conta com 

estabelecimento prisional. Atestada a vaga, proceda o recambiamento do 

acusado. Cumpridas tais determinações, SOLICITE-SE ANUÊNCIA AO 

JUÍZO CORREGEDOR DO ESTABELECIMENTO, BEM COMO POSTERIOR 

COMUNICAÇÃO DO LOCAL QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO, 

CERTIFIQUE-SE. Sirva a presente como MANDADO de INTIMAÇÃO ao 

flagranteado, bem como OFÍCIO à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, 

solicitando-se o envio do Inquérito Policial devidamente concluído. Por fim, 

CERTIFIQUE-SE o fato em eventual inquérito a ser no futuro instaurado, 

trasladando-se para ele a decisão proferida no presente feito e, depois, 

arquivem-se os autos, a teor do que dispõe o art. 969, §2º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Nada mais havendo a consignar foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo essa decisão como ofício/mandado/carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 29505 Nr: 777-55.2006.811.0078

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO CARDOSO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA BARBALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Exequente através da sua procuradora, para retirar 

Nesta Secretaria Carta Precatória expedida para a Comarca de 

Ji-Paraná-RO, com comprovação nos autos da Distribuição da referida 

Carta Precatória naquela Comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74164 Nr: 1682-16.2013.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVLNvJDCL, EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Fica o advogado Dr. PEDRO ELISIO DE PAULA NETO, devidamente 

intimado para apresentar Alegações Finais dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113738 Nr: 4310-02.2018.811.0078

 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 ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem 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.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99671 Nr: 1486-07.2017.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO NUNES DE LIMA DIAS, ELISA JOSEANE GRASS 

SCHEUER DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL 

LTDA - ME, FABIANA BORGES DA SILVA ENGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> 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.: 112401 Nr: 3477-81.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. BARBIERO ME, JEFERSON MARCIO BARBIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE SORRISO 

LTDA, EDUARDO BRAGA MOLINARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA SANTANA DA SILVA 

MUNHOZ - OAB:21788, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972, RONY 

DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> 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.: 106888 Nr: 31-70.2018.811.0078

 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: ADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJLDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> 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 das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 80110 Nr: 324-45.2015.811.0078

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925, 

WALESKA M PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:MT/16218/0

 Vistos etc.

Tendo em vista que o presente procedimento já foi sentenciado, bem como 

que existe ação ordinária versando sobre a matéria discutida nestes autos 

(Código 111067), inclusive com concessão da medida liminar vindicada, 

não existe mais razão para o prosseguimento deste processo, de modo 

que a solução da controvérsia prosseguirá naqueles autos.

 Assim, ARQUIVE-SE o presente feito com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104915 Nr: 4104-22.2017.811.0078

 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 ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA CARLA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por BANCO ITAU 

CARD S/A, em desfavor de CELIA CARLA DE SOUZA CARDOSO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em 04/09/2018, a parte autora requereu a desistência da Ação nos termos 

do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

O próprio autor manifestou interesse em desistir por desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para continuidade da 

demanda, diante da perda do objeto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 RECOLHA-SE O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE 

CUMPRIMENTO IMEDIATAMENTE.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.
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Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113831 Nr: 4372-42.2018.811.0078

 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, 

CINTIA BOFF SEGALA, MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência formulada pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, em favor de CINTIA BOFF SEGALA em desfavor do 

Município de Sapezal e Estado de Mato Grosso.

Parecer Ministerial acostado aos autos, pugnando pela extinção do 

processo sem resolução do mérito pela perda do objeto.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial declaro EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Sem Custas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113761 Nr: 4330-90.2018.811.0078

 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, 

NAYRON MARTINS DA SILVA, MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência formulada pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, em favor de NAYRON MARTINS DA SILVA em desfavor 

do Município de Sapezal e Estado de Mato Grosso.

Parecer Ministerial acostado aos autos, pugnando pela extinção do 

processo sem resolução do mérito pela perda do objeto.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial declaro EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Sem Custas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113770 Nr: 4338-67.2018.811.0078

 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, 

ROSELI TOMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência formulada pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, em favor de ROSELI TOMAS, em desfavor do Município 

de Sapezal e Estado de Mato Grosso.

Parecer Ministerial acostado aos autos, pugnando pela extinção do 

processo sem resolução do mérito pela perda do objeto.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial declaro EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Sem Custas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113725 Nr: 4299-70.2018.811.0078

 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, 

ARIEL CAMILO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência formulada pelo Ministério Público do Estado 
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de Mato Grosso, em favor de ARIEL CAMILO DE LIMA, em desfavor do 

Município de Sapezal e Estado de Mato Grosso, a fim de conseguir vaga 

em UTI para a infante.

Parecer Ministerial acostado aos autos, pugnando pela extinção do 

processo sem resolução do mérito pela perda do objeto.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial declaro EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Sem Custas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93116 Nr: 1731-52.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO MARCOS MARQUES BERNARDI, 

Cpf: 94875260059, Filiação: Eva Marques Bernardi e Atilio Bernardi. 

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.

 Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido ministerial de ref. 18, visto 

que o executado atualmente se encontra em local incerto e não 

sabido.CITE-SE o executado por EDITAL pelo prazo de 30(trinta) 

dias.Certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Às providências.

Observações: PROCEDER A CITAÇÃO DE JOÃO MARCOS MARQUES 

BERNARDI

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, LUDIMILA SABRINA DA 

SILVA, digitei.

Sapezal, 28 de setembro de 2018

Rafael Mendes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27609 Nr: 740-91.2017.811.0094

 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: REINALDO GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MILTON DO NASCIMENTO, MILTON 

JUNIOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:MT/14.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA 

expedida para cumprimento na Comarca de Brasilia-DF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22008 Nr: 130-31.2014.811.0094

 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: Dalton Benoni Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Alves Damaceno - OAB:3620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 743, via 

malote digital, para a Comarca de SINOP/MT. Código de rastreabilidade: 

8 1 1 2 0 1 8 3 6 9 2 4 8 3  -  8 1 1 2 0 1 8 3 6 9 2 4 8 2  -  8 1 1 2 0 1 8 3 6 9 2 4 8 1  - 

81120183692480 - 81120183692484

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27609 Nr: 740-91.2017.811.0094

 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: REINALDO GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MILTON DO NASCIMENTO, MILTON 

JUNIOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:MT/14.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 Impulsiono os presentes autos, para intimação dos advogados da parte 

autora, para manifestar acerca da informação juntada as fls. 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11938 Nr: 673-39.2011.811.0094

 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: João Batista Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado de fls. 159/160, defiro o início da fase de 

cumprimento de sentença, proceda-se com a alteração da fase 

processual e da capa dos presentes autos;

 II – Nos termos do artigo 910 do CPC/15, cite-se o INSS para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias;

 III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se a oposição de embargos e, 

caso negativo, requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal 

competente, nos termos do art. 910, §1º, do CPC/15.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9572 Nr: 436-73.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Oliveira dos Santos, Marcia Regina Faustino dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:OAB/MT 8.350, Ildo de Assis Macedo - OAB:3.541, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3.056/MT, Saionara Mari - OAB:OAB/MT 5.225

 (...) Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de fls. 136, e CHAMO 

o FEITO à ORDEM, para fins de DETERMINAR a INTIMAÇÃO do requerido 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a obrigação de 

prestar contas fixada em acórdão, atentando-se aos termos e prazos 

constantes às fls. 85 e fls. 108, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as 

contas que o requerente apresentar. E ainda, visando estancar eventual 

arguição de nulidade, EXPEÇA-SE INTIMAÇÃO pessoal à parte 

requerida.Ultrapassado o aludido prazo, certifique nos autos se foram 

apresentadas as contas pelo requerido e, caso negativo, INTIME-SE o 

requerente apresentar as suas no prazo legal. Caso contrário, aportando 

as contas prestadas pelo requerido, INTIME-SE o requerente para que, 

ciente, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às Providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11110 Nr: 732-61.2010.811.0094

 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: I. M. de Melo Madeiras - Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT/11.178, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 Vistos, etc.

Cumpram-se integralmente as determinações constantes em sentença de 

fls. 530/535, eis que, o postulado de fls. 536 já restou superado por força 

de aludido julgamento, não remanescendo providências, senão aquelas 

decorrentes da publicação, intimação e cumprimento, tal como 

especificado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9992 Nr: 821-21.2009.811.0094

 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: Divino Valentin Rocha, Livia Marcos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Tomaz da Silva, Maria Gomes 

Peixoto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 Vistos, etc.

Considerando que a missiva expedida à Comarca de Juara/MT, com a 

finalidade de oitiva da testemunha Nilza Rocha e Carmo Dias, já retornou, 

DETERMINO que os presentes autos permaneçam aguardando o 

cumprimento da decisão proferida nos autos da ação de usucapião em 

apenso (cód.: 9353), visando unificar as fases processuais e, assim, 

evitar decisões conflitantes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11227 Nr: 849-52.2010.811.0094

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Gomes Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Tomaz da Silva, Maria Gomes 

Peixoto da Silva, Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Divino 

Valentin Rocha, Maria Gomes Moreira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Luiz Sérgio Rossi - OAB:MT/10.089-A, Paula 

Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 Vistos, etc.

Considerando que a missiva expedida à Comarca de Juara/MT, com a 

finalidade de oitiva da testemunha Nilza Rocha e Carmo Dias, já retornou, 

DETERMINO que os presentes autos permaneçam aguardando o 

cumprimento da decisão proferida nos autos da ação de usucapião em 

apenso (cód.: 9353), visando unificar as fases processuais e, assim, 

evitar decisões conflitantes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9353 Nr: 221-97.2009.811.0094

 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: Sebastião Tomaz da Silva, Maria Gomes Peixoto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 (...) Feito este relato, apenas para melhor situar-me no feito e, assim, 

conduzir o regular prosseguimento dos atos processuais, DEFIRO 

integralmente os postulados de fls. 159/160, eis que, se tratam de 

providências já deliberadas por este juízo, as quais o autor busca 

viabilizar, motivo pelo qual, DECIDO:I – Visando atender ao postulado de 

fls. 66/67, consoante já deferido por este juízo às fls. 80, DETERMINO a 

reabertura do prazo que assiste à Fazenda Pública Nacional e Estadual, 

para manifestação nos presentes autos, bem como, DETERMINO a 

remessa da inicial e dos documentos que a instruem, atentando-se aos 

documentos solicitados às fls. 66/67, os quais foram indicados pelo autor 

no item 2 de fls. 160;II – Ainda, em cumprimento a decisão de fls. 107, 

INTIME-SE o INTERMAT, para que apresente o Estudo Cadastral do lote 

rural n.º 539-A, da Gleba Tabaporã, consoante consta especificado no 

item 1 de fls. 159;III – Por fim, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Cuiabá/MT, com a finalidade de citação da confrontante Luciene Pacheco 

Sampaio Saldanha.IV – Cumpridas todas as providências alhures, bem 

como, o já determinado às fls. 47, inerente a vistas dos autos ao MPE, 

certifique-se nos autos o resultado de cada um dos expedientes, bem 

como, se as partes citadas/intimadas se manifestaram nos autos, e, após, 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6126 Nr: 1143-80.2005.811.0094

 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: Antônio Milton Nascimento, Luiz Lemes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6.117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammaud - 

OAB:3688-A

 Vistos, etc.

Permaneçam os autos aguardando o cumprimento da missiva expedida às 

fls. 301 dos autos em apenso (cód.: 6127), eis que, por si só atende o 

postulado de fls. 396, tal como se verifica em cópia da decisão que fora 

encartada às fls. 401 destes autos.

Com o retorno de referida carta precatória, translade-se cópia para estes 

autos e, após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22506 Nr: 546-96.2014.811.0094

 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: CLAUDINEI ANUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Milton Nascimento, Luiz Lemes Martins, 

Izaias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6.117-B

 Vistos, etc.

I – Considerando que os requeridos Luiz Lemes Martins e Izaias de 

Oliveira foram devidamente citados, consoante aviso de recebimento de 

fls. 79, e edital de fls. 86/88, respectivamente, contudo, deixaram 

transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, DECRETO-LHES a 

REVELIA, e APLICO os efeitos do art. 344 do CPC, segundo o qual: “Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

II – Visando o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 72, II, do 

CPC, tendo em vista a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, 

NOMEIO o Dr. Magaiver Baesso dos Santos, advogado militante nesta 

comarca, para atuar na defesa do requerido IZAIAS DE OLIVEIRA, eis que, 

somente este foi citado por edital;

III – Com efeito, INTIME-SE o D. Causídico nomeado, para ciência da 

presente nomeação, bem como, para que no prazo legal se manifeste 

representando os interesses do requerido.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10878 Nr: 506-56.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o manifestado às fls. 171 e fls. 174, HOMOLOGO a 

desistência da testemunha João Aparecido da Silva, via de consequência, 

DECLARO ENCERRADA a instrução processual, e determino a intimação 

das partes para apresentarem seus memoriais finais no prazo legal, 

iniciado pelo Ministério Público e, posteriormente, à defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3724 Nr: 522-83.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangalli, Jorge 

Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira, Mitsuo Kennedy Aida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Agulhão Spindola 

- OAB:MT/6416-B, Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - 

OAB:7186-B/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 Vistos.

I – DEFIRO o postulado de fls. 1.525, sendo assim, SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, para fins de possibilitar ao exequente a 

localização de bens em nome da parte executada, na forma do art. 921, III, 

§§1º e 4º, do CPC;

II – Uma vez ultrapassado o referido prazo, fica desde já o exequente 

INTIMADO para se manifestar nos autos, mormente requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito;

III – Ultrapassado o aludido prazo da suspensão e, nada sendo postulado, 

fica desde já determinado o arquivamento do feito, na forma do art. 921, 

§2º, do CPC;

IV – Caso contrário, certifique-se e tornem os autos conclusos;

V – Sem prejuízo do cumprimento das providências alhures, certifique nos 

autos se decorreu o prazo para defesa do executado, em relação a 

penhora efetivada nos autos e, caso tenha decorrido, fica desde já 

autorizada a liberação do montante bloqueado em favor da parte 

exequente, consoante postulado de fls. 1.525.

Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47277 Nr: 146-06.2015.811.0108

 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 TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carderalli, ERICA REGINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:OAB/MT 13458-A

 Processo n°: 146-06.2015.811.0009 (Código nº: 47277)

REQUERENTE: Município de Tapurah

REQUERIDO: Rodrigo Carderalli e Erica Regina Porto

DESAPROPRIAÇÃO

VISTOS.

Nos termos do art. 485, §4º, do CPC, intime-se o requerido para se 

manifestar sobre o pedido de desistência formulado pelo requerente às 

fls. 243/244, no prazo de 5 dias, sob pena de sua inércia ser interpretada 

como concordância com o pedido, exclusivamente quanto a eventuais 

prejuízos decorrentes da expropriação provisória, se houve, como alude a 

doutrina :

“Enquanto não consumada a desapropriação, isto é, enquanto não houver 

condenação no valor a ser pago, o expropriante pode sempre desistir 

dela. Entretanto, será obrigado a indenizar o proprietário pelos prejuízos 

que haja causado em razão da simples declaração ou da imissão 

provisória que haja obtido. Cabe ao proprietário, como é lógico, fazer 

efetiva demonstração de seu prejuízo.”

Decorrido o prazo retro, com os sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25419 Nr: 23-47.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carderalli, Márcio Carderalli, AILTON 

CARDERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 VISTOS.

 Verifica-se dos autos que a parte exequente interpôs recurso de agravo 

de instrumento, pugnando pela nova avaliação do imóvel penhorado, cujo 

leilão está designado para a data de 28/09/2018.

 Destaca-se que até o presente momento não foi apreciado o pedido em 

sede do órgão ad quem.

 Analisando os autos, extrai-se que a decisão última do juízo condutor do 

processo, a aferir a impugnação à avaliação aviada pelo devedor, foi 
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reconhecendo a inexistência de quaisquer das hipóteses autorizativas de 

repetição do ato vergastado previstas no artigo 873 do CPC. A decisão, 

proferida há alguns meses, encontra guarida na situação posta nos autos, 

com análise minuciosa do caso, inclusive conferindo destaque à reserva 

legal da área não considerada em sua totalidade pelo impugnante.

 Ora, não havendo mudança da situação fático-jurídica apresentada, não 

há que se falar em retratação, pelo que mantenho, por seus próprios e 

jurídicos fundamentos a decisão objurgada, que deverá ser cumprida em 

seus exatos termos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de setembro de 2018.

 GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50777 Nr: 1935-40.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argeni da Silva Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARGENI DA SILVA GOBBI, Cpf: 

13118420987, Rg: 512.068, brasileiro(a), natural de Carazinho-PR, 

casado(a), comerciante. 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: 17/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ em face de ARGENI DA SILVA GOBBI, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto Predial e 

Territorial Urbana, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 6.143,71 - Valor Atualizado: R$ 5.585,19 - Valor 

Honorários: R$ 558,52

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Trata-se de Ação de Execução 

Fiscal, face inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa 

devidamente certificada.Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora.Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.Na 

hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, cite-se por edital.Decorrido o prazo da citação, sem o 

pagamento do débito, intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 

(quinze) dias, bens para a penhora.Desde já, deixo consignado que 

qualquer diligência visando à localização de bens da parte Executada para 

a penhora, caberá ao Exequente fazê-lo.Não havendo a indicação de bem 

para a penhora, a presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 

6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o 

Exequente à necessidade de diligenciar pela descoberta de bens 

penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular prosseguimento até a 

satisfação integral do crédito.Decorrido o prazo da suspensão, sem 

qualquer manifestação, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa 

apenas no relatório estatístico.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.

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, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 26 de setembro de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60022 Nr: 2350-52.2017.811.0108

 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: IVONETE TONIOLLI CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE SIQUEIRA NEGRÃO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2350-52.2017.811.0108 - CÓDIGO: 60022

REQUERENTE: IVONETE TONIOLLI CAVALCANTE

REQUERIDO: ALINE SIQUEIRA NEGRÃO ME

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

 VISTOS.

Pois bem, levando em consideração que a parte requerida não foi intimada 

para o ato designado previamente, pois a correspondência foi devolvida 

por ter sido preenchida de forma errônea, conforme termo de audiência (fl. 

38), demandando assim a redesignação de nova data para audiência de 

conciliação/mediação.

Tendo em vista que houve equivoco ao proceder à intimação da 

requerente, conforme termo de audiência (fl. 38), atente-se a secretaria 

para que a intimação seja feita no endereço informado pela parte autora 

na petição inicial (fls. 04), sem prejuízo, redesigno audiência de 

conciliação/mediação para o dia 05 de dezembro de 2018, às 14h30min.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

 Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de setembro de 2018.

 MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45551 Nr: 1461-06.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Pasini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ DEZEM, MARLI PETZOLDT DEZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 5 dias para dar prosseguimento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41348 Nr: 140-67.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias dê prosseguimento ao feito, 
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apresentando planilha de cálculo atualizada e retificada, sob pena de 

suspensão conforme o teor do art. 921,CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59903 Nr: 2282-05.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE SILVA DOS 

ANJOS - OAB:MT 23765, KARINE DE GOIS CONRADI - OAB:MT 22.077, 

MONICA DA SILVA COSTA - OAB:23320/O

 Processo n°: 2282-05.2017.811.0108 (Código 59903)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Welinton Douglas Daniel da Silva

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Considerando que a defesa apresentou o endereço atualizado da vítima 

Aline Campagnolo Barazetti (f.427), designo audiência para sua inquirição 

para a data de 30 de outubro de 2018, às 15h30min. ¬¬¬

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de setembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65285 Nr: 2459-32.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELIPE ZANETTI 

FLÔRES - OAB:391949, OCTAVIO DE PAULA SANTOS NETO - 

OAB:196717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2459-32.2018.811.0108 (Código 65285)

Exequente: Arch Química Brasil Ltda

 Executado: Everton Baldissera

EXECUÇÃO

VISTOS.

Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de setembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59798 Nr: 2214-55.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.208-B, Heber Pereira Bastos - 

OAB:MT 13.698

 Processo n°: 2214-55.2017.811.0108 (Código 59798)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Rodrigo dos Santos Barbosa

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.285), noticiando a 

tempestividade do recurso, recebo a apelação interposta (f.282-284) nos 

seus regulares efeitos.

Proceda-se a intimação do apelado para apresentar as contrarrazões, no 

prazo legal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de setembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64525 Nr: 1981-24.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1981-24.2018.811.0108 (Código 64525)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Jocinei Antoninho Duarte

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Jocinei Antoninho Duarte, pela suposta prática dos delitos previstos no 

artigo 217-A c/c artigo 226, II, na forma do artigo 71, por três vezes, todos 

do Código Penal.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que a Defesa 

restringiu-se apenas a afirmar que os fatos não ocorreram da forma 

narrada na denúncia, reservando-se ao direito de se defender em ocasião 

oportuna.

Assim, não resta configurada nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária disposta no art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia de de 2018, às h min.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela Acusação e 

pela Defesa.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, do acusado e da Defensoria 

Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de setembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50302 Nr: 1716-27.2015.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/MT, Renata Napuri - OAB:OAB/RS 73.380
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 360,00, em favor da Oficiala de 

Justiça Layza Michelle Souza Serra, 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, em conformidade com o requerimento a fl. 341, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63260 Nr: 1184-48.2018.811.0108

 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: LIANE MARIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É o relato. Decido.Pois bem. Considerando que o tratamento com o 

medicamento solicitado foi prescrito pela médica especialista que 

acompanha o menor, Dr.ª Michelle Teixeira Fabrini Miguel – CRM-MT n.º 

6864/MT-RQE 2971 (p. 14), não podendo ser substituído por genérico ou 

similar, vez que os medicamentos a disposição na Farmácia Básica do 

SUS não são tratamentos eficazes para este caso, pois nenhum possui a 

ação por tempo adequado para a aceitação medicamentosa, e ainda, 

levando em consideração que mesmo intimado da decisão liminar o 

requerido, não vem cumprindo com a obrigação de fornecer o fármaco 

deferido, entendo que o retardo no fornecimento deste medicamento 

acarretará, por certo, prejuízos ainda maiores a saúde do paciente, deste 

modo, DEFIRO o bloqueio e sequestro da quantia necessária para 

aquisição do medicamento prescrito na rede particular de menor 

orçamento apresentado (p. 57).Segue ordem judicial de bloqueio anexo, 

cujo valor de R$ 1.431,00 (mil quatrocentos e trinta e um reais), foi 

devidamente constrito e transferido para conta de depósito judicial do 

Tribunal de Justiça.Proceda a Sra. Gestora a imediata vinculação dos 

valores ao presente feito, junto ao departamento de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça. Eventuais valores bloqueados e não utilizados nestes 

autos serão devidamente restituídos ao Estado.INTIME-SE a empresa 

Drogaria Droganorte – Tapurah/MT, através de seu representante legal, da 

presente decisão, bem como para que no prazo máximo de 07 (sete) dias 

úteis, forneça 06 (seis) unidades do medicamento “CONCERTA 36MG”, no 

preço e forma disposta no orçamento apresentado (p. 57), no mesmo ato 

indique a conta bancária a ser realizada a transferência do numerário, 

CNPJ e denominação social.(...)

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Portaria

PORTARIA Nº 38/2018 - DIRETORIA

O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc, 

CONSIDERANDO o Ato nº 187/2013 CM, Provimento 08/2007, 36/2009, 

Ofício Circular 305/2012-CGJ/DJA, Provimento 10/2016-CM, Provimento 

18/2016-CM RESOLVE: Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores e Oficiais de Justiça do mês de OUTRUBRO de 2018, e 

estabelecer o plantão semanal. O horário do atendimento dos plantonistas 

será das 19h01min, após o término de expediente do primeiro dia útil, 

encerrando-se no início de expediente do último dia útil (item 1.7.1.2 da 

CNGC), e no plantão de final de semana e feriados iniciar-se-á após o 

término do horário final do expediente das sextas-feiras e das vésperas 

de feriados, às 19h01min, e encerra-se no início do horário de expediente 

(11h59min) do próximo dia útil (item 1.7.1.1 da CNGC), também estabelece 

que os servidores, escalados para o plantão, deverão permanecer no 

prédio do Fórum das 13h00min às 17h00min, nos plantões de final de 

semana e feriados (item 1.7.4-A da CNGC).

Dias 01 A 05 de Outubro de 2018 Juiz de Direito: Elmo Lamoia de Moraes 

Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior Oficial de Justiça: 

Wemerson Antônio de Oliveira Dias 06 A 07 de Outubro de 2018 Juiz de 

Direito: Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati Gestor Judicial: Antoninho 

Marmo da Silva Junior Oficial de Justiça: Valeria Aparecida Pereira da Silva 

Ferreira Dias 08 A 11 de Outubro de 2018 Juiz de Direito: Dr. Leonardo de 

Araújo Costa Tumiati Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior 

Oficial de Justiça: Valeria Aparecida Pereira da Silva Ferreira Dia 12 de 

Outubro de 2018 Juiz de Direito: Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Gestor Judicial: Monik Assad de Lima Oficial de Justiça: Valeria Aparecida 

Pereira da Silva Ferreira Dias 13 a 14 de Outubro de 2018 Juiz de Direito: 

Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Gestor Judicial: Monik Assad de 

Lima Oficial de Justiça: Abel Antônio Volpato Dias 15 a 19 de Outubro de 

2018 Juiz de Direito: Dr. Elmo Lamoia de Moraes Gestor Judicial: Antoninho 

Marmo da Silva Junior Oficial de Justiça: Abel Antônio Volpato Dias 20 a 21 

de Outubro de 2018 Juiz de Direito: Dr. Ramon Fagundes Botelho Gestor 

Judicial: Ana Rita Profeta da Cruz Oficial de Justiça: Wemerson Antônio de 

Oliveira Dias 22 a 26 de Outubro de 2018 Juiz de Direito: Dr. Elmo Lamoia 

de Moraes Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior Oficial de 

Justiça: Wemerson Antônio de Oliveira Dias 27 a 28 de Outubro de 2018 

Juiz de Direito: Drª Alethea Assunção Santos Gestor Judicial: José Carlos 

de Souza Cândido Oficial de Justiça: Valéria Aparecida Pereira da Silva 

Ferreira Dias 29 a 30 de Outubro de 2018 Juiz de Direito: Dr. Elmo Lamoia 

de Moraes Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior Oficial de 

Justiça: Valéria Aparecida Pereira da Silva Ferreira Dia 31 de Outubro de 

2018 Juiz de Direito: Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati Gestor Judicial: 

Antoninho Marmo da Silva Junior Oficial de Justiça: Valéria Aparecida 

Pereira da Silva Ferreira

Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 27 de setembro de 2018. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59606 Nr: 49982-07.2016.811.0077

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tadeu Múcio Galvão 

Marques Vallim - OAB:MT/4.717

 [...]Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls. 728/732, para sanar a omissão da decisão de fls. 

712/718 e analisar a alegação referente ao art. 55 da Lei 9.985/2000, 

constante da contestação, o que passo a fazer a seguir.O art. 55 da Lei 

9.985/2000, editada após a criação do Parque Estadual Serra Ricardo 

Franco, dispõe que:Art. 55. As unidades de conservação e áreas 

protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não 

pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo 

ou em parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua 

destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas, 

conforme o disposto no regulamento desta Lei.Conforme se depreende da 

leitura do dispositivo legal, apenas as unidades de conservação e áreas 

protegidas criadas com base nas legislações anteriores e 

(simultaneamente/cumulativamente) não pertençam às categorias 

previstas na Lei 9.985/2000 deveriam ser reavaliadas no prazo de dois 

anos.No caso do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, não se verifica a 

obrigatoriedade da referida reavaliação, pois embora tenha sido criado 

com base em legislação anterior (Lei 4.771/65 e Decreto Estadual 

1.796/97), trata-se de unidade de conservação que pertence a categoria 

prevista na Lei 9.985/2000, mais especificamente no art. 8º, III (“Parque 

Nacional”, in casu, denominado Parque Estadual porque criado pelo Estado 

de Mato Grosso). Desse modo, sanada a omissão da decisão embargada 

(fls. 712/718), mantenho-a na íntegra no âmbito do julgamento destes 

embargos de declaração[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61978 Nr: 992-48.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 
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do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Joilton de Santana, Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vila Bela da Santissima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SOARES GONÇALVES 

- OAB:13850/O

 Vistos, etc.

Vista à parte autora sobre contestação e documentos, prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65148 Nr: 963-61.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcino Roman Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

À SECRETARIA PARA JUNTAR AOS AUTOS CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

1- Designo audiência admonitória para o dia 17/10/2018 às 13h00min, para 

estabelecer a pena restritiva de direitos a que foi condenado o 

recuperando.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, comunique-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para receber a intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 2611 Nr: 265-80.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da prescrição 

intercorrente no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 20351 Nr: 17-80.2004.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Dias de Souza, Espólio de Joaquim 

Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:65216, Evandro Lúcio Pereira de Souza - OAB:PR 

41.996, Louise R. Pereira Gionédis - OAB:OAB 8.123, Maria Amélia 

C. Mastrorosa Vianna - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4.161-MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da prescrição 

intercorrente no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 9277 Nr: 137-60.2003.811.0077

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Francisco de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:18.603-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123/PR, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da prescrição 

intercorrente no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 6704 Nr: 46-67.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMFdS, CJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:18.603-B, Louise R. Pereira Gionédis - OAB:OAB 

8.123, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:18.603/B, Rodrigo 

Mischiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da prescrição 

intercorrente no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 9291 Nr: 141-97.2003.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Volpato, Selma Maria Volpato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18603/B, Gercelene Fernandes Pinto - 

OAB:OAB/MT 17034, Gislaine Crispin de Faria Cruz - OAB:OAB/MT 

16.988, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Maria 

Amélia C. Mastrosa Vianna - OAB:OAB/MT 16555/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro. Cadastrem-se os procuradores no Apolo. Dê-se 

vista ao autor por 15 dias. Após, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55255 Nr: 91-51.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Neto Maciel Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, Edson Oliveira Souza Junior - 

OAB:18.255-B, Eduardo Fernandes Fidelis - OAB:20.681, Hudson 

Luiz de Oliveira - OAB:21613, Liomar Santos de Almeida - 

OAB:21.001/MT

 Em 28 de julho de 2017, as preliminares arguidas pela defesa em 

alegações finais foram afastadas e Manoel Neto Maciel Aranha foi 

pronunciado como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e III, c/c art. 14, 

inciso II, ambos do Código Penal, para que se submeta a julgamento ao 

Tribunal do Júri, pelos seus pares.A Colenda Segunda Câmara Criminal do 

Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao 

recurso em sentido estrito interposto pelo réu às fls. 242/246, contra a 

sentença de pronúncia, mantendo-a inalterada, conforme acórdão às fls. 

295/298vº.Em decorrência disso, determino:1 - Designo Sessão Plenária 

do Tribunal do Júri para o dia 29/10/2018, às 09h00min.2 - Intimem-se o réu 

e as testemunhas arroladas, nos respectivos endereços consignados aos 

autos, fazendo constar do mandado a data, horário e local da Sessão 

Plenária. 3 - Expeça-se carta precatória para intimação da testemunha 

residente fora da comarca e desde já consigno que esta não será 

obrigada a comparecer em Plenário, bem como ressalto que caso as 
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testemunhas não sejam encontradas para realização do júri, não será a 

sessão redesignada, motivo pelo qual serão exibidos os vídeos dos 

depoimentos por elas prestados na fase de instrução, se for o caso.4 - 

Cadastrem-se os advogados do réu (fls. 308/309) no Sistema Apolo, para 

que receba as intimações em seu nome.5 - Cientifique-se o Ministério 

Público e a Defesa.6 - Cumpra-se expedindo o necessário, inclusive para 

intimação dos jurados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60744 Nr: 392-27.2017.811.0077

 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: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Eriana 

Ramão de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

 Arbitro em favor da advogada dativa Dra. Graciele Cristina Romero 

Munhoz – OAB/MT n. 20.748 honorários advocatícios proporcionais ao 

trabalho realizado neste feito, no montante de 02 (duas) URH, equivalente 

a R$ 1.793,02, em observância ao disposto na Tabela da OAB/MT 2018.

Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança.

Certifique-se eventual trânsito em julgado e intime-se a parte autora para 

dizer se a obrigação foi satisfeita ou requerer o cumprimento da sentença, 

no prazo de cinco dias.

Transitada em julgado e não havendo requerimento, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59691 Nr: 50027-11.2016.811.0077

 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, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Paredão Ltda-ME, Marcos 

Antônio Assi Tozzatti, Jasmim Agropecuária, Maria Eliane Aymone Padilha, 

RUBI-Assessoria e Participações, Paula Crisostomo Lopes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carina Cristina França 

Soares - OAB:17.659/0, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4.717/MT

 [...]f) à legislação aplicada aos fatos (e à mera citação de legislações 

posteriores com o fim de demonstrar comparativamente eventuais 

(in)alterações nos dispositivos legais);g) à utilização da metodologia da 

Valoração do Dano Ambiental (VCP) (e ao fato de que será valorada por 

ocasião da sentença, valendo-se dos argumentos e provas produzidas 

por ambas as partes);h) à alegação de omissão da decisão por não ter 

analisado a obrigação instituída pela Lei Federal 9.985/2000 (pois os 

embargos de declaração foram acolhidos para sanar a omissão e apreciar 

a matéria, acrescentando[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52908 Nr: 1040-46.2013.811.0077

 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): Fernanda Larissa de Souza Furquim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia de Souza Furquim - 

OAB:7616

 Vistos, etc.

Vista às partes para alegações finais, no prazo de 15 dias para cada uma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65411 Nr: 1143-77.2018.811.0077

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASCF, DSCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:14485/MT, 

Vittor Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE FLS. 25/39 e reconsidero em parte 

a decisão de fls. 17/18, para estabelecer no item “E” que os 

representados não devem frequentar a residência dos familiares da vítima 

no Residencial Gilmar Mathias, em Pontes e Lacerda/MT, autorizando-os a 

adentrar na Fazenda Rio Barbado, sobretudo para administrar os seus 

negócios rurais, observando, outrossim, a proibição de aproximação (item 

“C”), a qual reduzo, de ofício, em razão desta decisão, para a distância de 

200 (duzentos) metros.Intimem-se a vítima e os representados, inclusive 

por telefone e expedindo carta precatória. Intime-se o advogado via 

publicação no DJe.Intime-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65727 Nr: 1315-19.2018.811.0077

 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: Carlos Alberto Soares Carvalho Filho, Daniella Soares 

Carvalho de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácio Neves Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:14485/MT, 

Vittor Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a manutenção e/ou 

reintegração de posse dos autores CARLOS ALBERTO SOARES 

CARVALHO FILHO e DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA no 

imóvel Fazenda Rio Barbado, inscrito na matrícula nº 130 do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, determinando que o réu ACÁCIO 

NEVES FRANCISCO e/ou outros invasores do imóvel:a) se retirem, se 

abstenham de permanecer e se abstenham de adentrar a área da 

propriedade rural;b) se abstenham de nela inserir/retirar/manter animais ou 

objetos;c) se abstenham de fazer/desfazer benfeitorias;d) se abstenham 

de praticar caça ou pesca;Tudo sob pena de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

por evento/dia de permanência ou invasão, por inserção/retirada/dia de 

manutenção de cada animal ou objeto, por feitura/desfazimento de 

benfeitoria, e por evento/animal caçado ou pescado, sem prejuízo de 

eventual responsabilização pelos danos materiais causados e 

responsabilidade criminal, conforme apurado.Expeça-se mandado de 

citação e intimação do réu e de quaisquer outros invasores da área 

(imóvel Fazenda Rio Barbado).Para que ninguém alegue desconhecimento 

desta decisão, expeça-se edital de citação e intimação dos réus incertos e 

não sabidos, com prazo de 20 (vinte) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000133-78.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 
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1000133-78.2018.8.11.0077. REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS: MARIZA 

DALVA DE ALVARENGA SOUZA E ARISTEU ANTONIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE VILA BELA DA 

SANTISSIMA TRINDADE DECISÃO Vistos, etc. Recebo o presente feito 

como Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e Preceito Cominatório, vez 

que distribuída perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, e em razão 

do baixo valor atribuído à causa. Cuida-se de ação proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, agindo em favor da menor 

Mariza Dalva de Alvarenga Souza e Aristeu Antonio de Souza, 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, em face do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, em que 

objetiva a concessão de tutela de urgência para o fim de ser determinado 

que seja fornecido ao paciente o tratamento médico consistente em 

CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DE PERFUSÃO ESTRESSE FISICO OU 

FARMACOLÓGICO E REPOUSO, conforme prescrição médica, além de 

fornecer o devido transporte/deslocamento para a paciente e seu 

acompanhante até outra localidade, se for o caso. Aduz que os 

substituídos processuais Mariza Dalva de Alvarenga Souza e Aristeu 

Antonio de Souza são idosos, atualmente com 68 e 75 anos, e possuem 

graves problemas cardíacos, conforme documentos médicos 

apresentados, necessitando urgentemente serem submetidos à realização 

dos exames em tela, conforme prescrição de médico cardiologista 

constante nos autos. Sustenta que se dirigiu à Secretaria Municipal e 

Secretaria Estadual de Saúde, para solicitar o exame e avaliação médica, 

quando lhe foi negada a solicitação, mesmo após intervenção ministerial 

por fundamentos que entende ser descabidos, vez que a Secretaria 

Municipal de Saúde se limitou a afirmar o procedimento vindicado não 

possui previsão para ser oferecido e, a Secretaria Estadual de Saúde 

quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, consigno que deixo 

de encaminhar os autos para parecer pelo NAT, por ser notória a urgência 

do caso, conforme expressamente apontado nos documentos médicos 

apresentados; em razão da informação de que a Sra. Mariza veio a, 

inclusive, sofrer acidente vascular cerebral em razão do estado grave de 

saúde no último dia 22.09.2018, bem como por que se vislumbrar que os 

entes estatais não tem fornecido o tratamento perseguido na inicial. 

Conforme art. 12 da Lei 7.347/85 e art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não 

há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento 

da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. A Constituição Federal, na 

dicção dos art. 6º, 196 e 197 e ainda, o art. 2º da Lei nº. 8.080/90 erigem a 

saúde como um dever do Estado a todos, independentemente da renda do 

cidadão, mas, sobretudo, às pessoas que não podem arcar com as 

despesas com medicamentos sem privar-se de recursos indispensáveis 

ao seu próprio sustento e ao de sua família. Com efeito, mister ser 

concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é 

inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno colacionar o que diz ALEXANDRE DE MOARES 

acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da 

pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se 

manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável 

da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 

demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo 

estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente 

possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 

sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as 

pessoas enquanto seres humanos. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129).” In casu, o pedido de antecipação liminar visa que os 

requeridos forneçam, imediatamente, o tratamento prescrito além de 

fornecer o devido transporte/deslocamento para a paciente e seu 

acompanhante até outra localidade, se for o caso. O relatório médico que 

instrui a inicial, assinado por médico cardiologista devidamente inscrito no 

CRM/MT, não deixa dúvidas quanto à existência das enfermidades que 

possuem os autores, tampouco quanto à urgência e necessidade da 

realização do exame pretendido. Além da prescrição de médico 

especialista, instruem os autos declaração negativa administrativa para 

fornecimento de medicação pelo SUS, em atendimento do disposto no art. 

1º e §1º, do Provimento n. 02/2015-CGJ. Ora, conforme ressaltado, a 

assistência à saúde pelo SUS é direito de todo cidadão brasileiro, 

independente de sua renda. No caso dos autos, os autores são 

acometidos de doença cardíaca, sendo imprescindível a realização do 

tratamento receitado para restabelecimento da saúde dos pacientes; 

sendo certo tratar-se de procedimento com valor elevado, o que seria 

dispendioso em demasia para as condições financeiras dos substituídos. 

Assim, em obediência aos princípios constitucionais acima mencionados, 

cumpre ao Estado assegurar ao paciente o tratamento necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. É nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça 

tem decidido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. 

Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. 

O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4. Agravo Regimental não provido. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004). Deste 

modo, à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de 

urgência para fornecimento do tratamento médico pleiteado, sendo dever 

deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao réu ESTADO DE 

MATO GROSSO que cumpra com a obrigação político-constitucional a fim 

de que seja viabilizado imediatamente aos pacientes o fornecimento do 

tratamento/exame CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DE PERFUSÃO 

ESTRESSE FISICO OU FARMACOLÓGICO E REPOUSO, conforme 

prescrição de médico especialista carreado aos autos, seja em hospitais 

da rede pública ou privada, a expensas do Estado de Mato Grosso, NO 

PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer 

custo para os pacientes, obedecidas as determinações do médico 

responsável. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da tutela (art. 297, CPC), 

sobretudo o bloqueio de verbas públicas. Intimem-se os requeridos para 

que cumpram a decisão no prazo consignado, bem como, na 

oportunidade, cite-os, para querendo, apresentarem defesa, no prazo 

legal. Com a defesa, vista ao requerente para impugnar no prazo legal e, 

após, conclusos para sentença. Em caso de futuro pedido de bloqueio de 

verbas públicas, deverá a parte autora instruir o pleito com 03 (três) 

orçamentos do medicamento solicitado. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 28 de setembro de 

2018. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30181 Nr: 13-02.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCLIDES TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Tendo em vista a manifestação de fls. 179/188 em favor da parte 

executada com ausência de instrumentos procuratórios, sirvo-me do 

presente para intimar o advogado da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze)dias, regularizar a representação processual nos autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30181 Nr: 13-02.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCLIDES TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Intimar o Advogado da parte executada referente certidão de fls. 193, 

para querendo ofertar embargos no prazo de 30 (trinta) dias (despacho 

fls. 176), nos autos que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112102 Nr: 1270-08.2016.811.0102

 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: NADIR ALDERBRANT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 1270-08.2016.811.0102 Código n.: 112102 Vistos, etc. Trata-se 

de Embargos de Declaração, opostos por NADIR ALDERBRANT, 

devidamente qualificada nos autos, em face da sentença proferida à ref. 

69. [...] Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. 

CUMPRA-SE o remanescente da sentença de pág. 99/101, expedindo o 

necessário. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71891 Nr: 994-50.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar planilha detalhada, uma vez que para a expedição do RPV 

faz-se necessário as seguintes informações:

 a) em relação ao benefício principal: Valor principal, Valor dos Juros, 

Valor Total, data-base e número de parcelas;

b) em relação aos honorários sucumbenciais: Valor Total e data-base.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125041 Nr: 2224-83.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Intimação do Advogado do Réu, para comparecer a audiência de 

interrogatório designada para o dia 19/10/2018 às 10h15min, conforme 

despacho proferido em 11/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101363 Nr: 606-79.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIELLY PEREIRA DOS SANTOS, VERA LUCIA 

PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE SILVA BARBOSA 

LIMA - OAB:16.619/MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:15565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar planilha detalhada, uma vez que para a expedição do RPV 

faz-se necessário as seguintes informações:

 a) em relação ao benefício principal: Valor principal, Valor dos Juros, 

Valor Total, data-base e número de parcelas;

b) em relação aos honorários sucumbenciais: Valor Total e data-base.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118078 Nr: 2062-25.2017.811.0102

 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): ANDERSON NICODEMOS DA SILVA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119910 Nr: 2839-10.2017.811.0102

 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): FRANCISCO JUNIOR DE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 457-10.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NASCIMENTO DA SILVA, WILLIAN 

JULIO CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Intimação do Advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais, conforme determinação de ref. 208.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 
 

EDITAL nº 2/2018/DF 
 
Torna público o RESULTADO FINAL do II Processo Seletivo para 
Credenciamento de Profissionais nas áreas de Serviço Social e Psicologia e formação 
de cadastro de reserva desta Comarca de Barra do Garças, conforme o disposto no 
Provimento nº 6/2014/CM, de 7.3.2014. 
 
 
Classificação Nome Pontuação 

1 MURIEL CRISTINA SOUZA SILVA TOTAL: 10,70 
2 TERÇA UMBELINA DA COSTA BISPO TOTAL: 7,00 
3 JOSIANE EMÍLIA DA SILVA TOTAL: 6,65 
4 ALESSANDRA MELISSA DA SILVA SOUZA TOTAL: 5,90 
5 LIGIA MARTINS BARBOSA GALEGO 

DIAS 
TOTAL: 4,75 

6 JORGINETH MARIA NOGUEIRA BATISTA 
DE HOLLANDA 

TOTAL: 4,60 

7 HEBER BATISTA DA SILVA TOTAL: 4,00 
8 VANUSA PEIXOTO DOS SANTOS TOTAL: 4,00 
9 AWÁRA MERI BARROS DIAS DA SILVA TOTAL: 4,00 

10 TELMA MORAES LIMA DE OLIVEIRA TOTAL: 3,75 
11 EVANDRO ELOY AMARAL E SILVA TOTAL: 3,25 
12 MARIA ROSA FRANCA GOMES BEZERRA TOTAL: 3,25 
13 PATRICIA PEREIRA WEHREN TOTAL: 3,00 
14 ANA PAULA DA SILVA TOTAL: 2,75 
15 ELKA ROSA DE JESUS ESTEVES TOTAL: 2,50 
16 MARIA LAURINDA LEMES TOTAL: 2,00 
17 ANTONIO PEREIRA AROCA TOTAL: 1,50 
18 IRINEU GALEGO DIAS JUNIOR TOTAL: 1,50 
19 ALAINE MARIA DE SOUSA TOTAL: 1,25 

 SIMONE APARECIDA PEDRO MARTINS NÃO PONTUOU 
 DIVINA MARIA DA SILVA ODA NÃO PONTUOU 
 EDILAINE PEREIRA DE SIQUEIRA 

OLIVER 
NÃO PONTUOU 

 CLAUDIA CEQUINEL ROSA RIBEIRO DA 
SILVA 

NÃO PONTUOU 

 HELOISE GONÇALVES REZENDE DESCLASSIFICADA 
não apresentou o 
documento do item 
7.2.V, do edital 
1/2018/DF, de 28.6.2018. 

 SARA CINTIA FERREIRA DA SILVA 
 

ELIMINADA 
restrição de participação 
no certame, conforme as 
regras do art. 2º, do 
Provimento nº6/2014/CM, 
de 7.3.2014, previstas no 
enunciado do edital  
1/2018/DF, de 28.6.2018. 
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 KELE REGINA NOVATO SANTIAGO 
SANTANA 

 

ELIMINADA 
restrição de participação 
no certame, conforme as 
regras do art. 2º, do 
Provimento nº6/2014/CM, 
de 7.3.2014, previstas no 
enunciado do edital  
1/2018/DF, de 28.6.2018. 

 DINOMAR DA SILVA CRUZ MOTA 
 

ELIMINADA 
restrição de participação 
no certame, conforme as 
regras do art. 2º, do 
Provimento nº6/2014/CM, 
de 7.3.2014, previstas no 
enunciado do edital  
1/2018/DF, de 28.6.2018. 

 
CARGO DE PSICÓLOGO 

 
Classificação Nome Pontuação 

1 MARIA DE LOURDES SCARELLO TOTAL: 9,25 
2 ANDRESA GONZALES TOTAL: 7,00 
3 MARIA DE FÁTIMA MORAES TOTAL: 5,60 
4 KARINA ZOCCAL TOTAL: 2,50 
5 JACY CAROLINE ARRUDA DOS REIS 

SUAREZ 
TOTAL: 1,00 

 
6 DYUMDY ARAÚJO MAKISHI TOTAL: 0,25 
 STHFANNS SIQUEIRA CAMPOS NÃO PONTUOU 
 NELCIONE RODRIGUES DA SILVA NÃO PONTUOU 
 BÁRBARA BARBOSA DE SOUSA NÃO PONTUOU 
 BÁRBARA ABREU DIAS NÃO PONTUOU 
 ELIANE ROSA DE OLIVEIRA DESCLASSIFICADA 

não apresentou o 
documento do item 7.2, do 
edital 1/2018/DF, de 
28.6.2018. 

 DANIELLA DE ANDRADE SOUZA 
 

ELIMINADA 
restrição de participação 
no certame, conforme as 
regras do art. 2º, do 
Provimento nº6/2014/CM, 
de 7.3.2014, previstas no 
enunciado do edital  
1/2018/DF, de 28.6.2018. 

 RAPHAELA MENDES AGUIAR ALVES 
VALE 
 

ELIMINADA 
restrição de participação 
no certame, conforme as 
regras do art. 2º, do 
Provimento nº6/2014/CM, 
de 7.3.2014, previstas no 
enunciado do edital  
1/2018/DF, de 28.6.2018. 

 
Observação: 
 
CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
1) Para critério de desempate foi priorizada a ordem de acordo com a Portaria nº 
379/2015/PRES, de 8.7.2015. 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO1.1. O processo de seleção dos candidatos 
inscritos foram realizados por meio de análise de currículo, efetuado pela 
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Diretoria do Fórum da Comarca de Barra do Garças, sendo a nota composta da 
seguinte forma: 
1.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de 
exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
1.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de 
ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
1.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 1.1.1, 
poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 1.1.2. 
1.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título 
de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de 
ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na 
área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que 
não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de 
ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de 
ponto. 
1.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 
(cinco) pontos previstos. 
 
2) O candidato que pretender interpor recurso em relação à Classificação Final deverá 
apresentá-lo nos dias 3 e 4.10.2018, diretamente no Protocolo Geral do Fórum da 
Comarca de Barra do Garças, com fundamentação de forma clara, objetiva e 
consistente; 
 
3) O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, 
a data da interposição no endereço eletrônico acima indicado ou do Protocolo Geral do 
Fórum; 
 
4) Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou 
de resultado final definitivo; 
 
5) 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.  
 
Barra do Garças, 28 de setembro de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 

  
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR 
Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, 
no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do primeiro 
grau de jurisdição do Poder Judiciário; 

RESOLVE: 
 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão semanal dos Juízes e Gestores Judiciários para o mês de 
OUTUBRO/2018, a saber: 
 

JUÍZES E GESTORES DA COMARCA 
 

DATA 
 

JUIZ GESTOR 

1/10/12h) 
a 

5/10(19h) 

Dr.Marco Antonio Canavarros 
dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Eliane Rosa Campos 
Rodrigues    

8/10 (12h) 
a 

11/10 (19h) 

Dr. Leonísio Salles de Abreu 
Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Luciana Marques Gobbi 
Rozin 

15/10 (12h) 
a 

19/10(19h) 

Dr.Marco Antonio Canavarros 
dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Edithe Benedita de 
Siqueira  

22/10(12h) 
a 

26/10(19h) 

Dr. Leonísio Salles de Abreu 
Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Elieth Conceição de Melo 
Barbosa 

29/10(12h) 
a 31/10(19) 

Dr.Marco Antonio Canavarros 
dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Eliane Rosa Campos 
Rodrigues 

   
 

 
Art. 2º - Informar o telefone dos Assessores de Gabinete desta Comarca, a saber:  
 

JUÍZOS ASSESSORES TELEFONE 
1ª Vara Cível e Criminal  Adriana Roberti 

Vinícius Freitas França 
(65)99216-0733 
(65)99811-7959 

2ª Vara Cível e Criminal  Diego Henrique dos Santos 
Plazezwski 
Lauany Cristina Coelho Caldas 
Silveira Souza 

(65)99630-6658 
 
65 99343-0882 

 
Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, 
encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, 
Delegacia Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 
 

Telefone do Plantão (65) 99244-6595 
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Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. Publique-se. Cientifique-se e 
Cumpra-se.  
 
Chapada dos Guimarães, 21 de setembro de 2018. 
 
Leonísio Salles de Abreu Júnior  
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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